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Giriş

“İstanbul Ulaşımını Konuşuyor“ temalı Ulaşım 
Kongresi öncesinde ulaşım paydaşlarıyla bir araya 
gelerek, toplu ulaşım sistemindeki mevcut durum, 
iyileştirme ve çözüm önerilerinin yer aldığı “Lastik 
Tekerlekli Toplu Ulaşım Çalıştayı“ kapsamında 
İstanbul’daki ulaşım sorunları ele alınarak yol 
haritası belirlenmiş ve sorunlara ortak ve köklü 
çözümler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalıştaya; 
otobüs işletmecileri, minibüs, servis, taksi, taksi 
dolmuş taşımacıları, şoförler, araç tedarikçileri, 
teknoloji firmaları ile ilgili kooperatif ve sivil 
toplum kuruluşları katılım sağlamıştır. 

Tarihi, kültürel, ekonomik ve stratejik yapısıyla 
dünyanın en önemli metropollerinden biri olan 
İstanbul’un kronikleşmiş sorunlarından biri olan 
karayolu toplu ulaşım sistemlerine çözüm bulmak 
amacıyla düzenlenen çalıştayda, İstanbul’daki 
lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarıyla ilgili 
mevcut durum, sorunlar, iyileştirme önerileri ile 
birlikte toplu ulaşımın kapsama ve kalite alanlarını 
arttırmak için yapılabilecek düzenlemeler 
tartışılmıştır. 

İBB Ulaşım Daire Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa 
Gürsoy’un İstanbul ulaşımıyla ilgili vizyon, 
hedef ve stratejilere değindiği açılış konuşması 
sonrasında, İBB Meclis Üyesi Sayın Dr. Suat 
Sarı tarafından İstanbul ulaşımında etkin rolü 
üstlenen taşımacıların sorunları, beklentileri 
ve mesleki geliştirmeye olanak sağlayacak 
Ulaşım Akademisi kavramı özetlenmiştir. Açılış 
konuşmaları sonrasında sektörel olarak sorunların 
ve çözüm önerilerinin ele alındığı yuvarlak masa 
çalışmalarına geçilmiştir.

Çalışma masalarında otobüs, minibüs, taksi, 
taksi dolmuş, servis sistemleri ile bu alanlarda 
çalışan taşımacı, şoför ve kullanıcıların beklenti 
ve talepleri dile getirilmiştir. Çalıştay, masalarda 
ele alınan konuların sonuç bildirgelerinin 
açıklanmasının ardından, İBB Belediye Başkanı 
Sayın Ekrem İmamoğlu’nun değerlendirme 
konuşması ile son bulmuştur. 
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Açılış
Konuşmaları
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İstanbul dünyanın en eski kentlerinden biri. Kuzey-güney uçları 
arası 45 km, doğu-batı uçları arası ise neredeyse 165 km’ye varan 
uzunlukta ve 5400 km2 büyüklüğünde bir alana sahip. İstanbul bir 
düğüm noktası, dünya nüfusunun büyük bir kısmına 3-4 saatlik uçuşla 
erişebilmek mümkün. Turizm potansiyeli yüksek. Turizm, sanayi ve 
hizmetler sektörü açısından Türkiye’nin en büyük çekim merkezi. 
Dolayısıyla, bu sektörlerin hepsi yüklü ulaşım talepleri ile kentte büyük 
bir ulaşım baskısı oluşturmakta. Belediye, TCDD’nin işletmeleri, 
merkezi hükümetin ilgili kurumları, özel sektör paydaşları ve sizlerin 
desteği ile bu yükü kaldırmaya çalışıyoruz. Yük çok büyük. Temel bazı 
istatistiklerden bahsedip, ana başlık olarak stratejimize değineceğim. 
Ulaşım altyapısının sürdürülebilir anlamda nasıl oluşturulabileceği, 
cazip ve kullanım kapasitesi yüksek toplu taşıma sistemi kurulması 
çalışmaları, ulaşım altyapılarının kapasitelerinin artırılması, akıllı 
trafik yönetim-denetim sistemleri ve ulaşım bilincine sahip olunması 
gibi hususlarda neler yapıldı?

Etkin bir ulaşım sistemini sürdürebilmemiz açısından sadece yönetim 
tarafı yetmiyor, işletme tarafı da dahil kullanıcıların yani sürücülerin 
ve yayaların hepsinin bir bilinç sahibi olması gerekiyor.

İstatistiklere geçelim; gündüz yürüyen nüfus 2000 yılında 11 
milyon 300 bin seviyelerindeyken günümüzde 15 milyon kişiye 
kadar yükselmiştir. 2024 projeksiyonları da 17 milyonu aşmamak 
üzere yapılmıştır ve umarız ki aşmayız. Hareketlilik değerlerine 
baktığımızda 2000 yılında günlük yolculuk rakamlarımız 19 milyon 
200 bin seviyelerindeyken günümüzde (bir sene önce olsa da 
nispeten güncel olduğu söylenebilir) 31 milyon 700 bin seviyelerine 
ulaşmış vaziyette ve hareketlilik oranımız 2,10. 2024 için hareketlilik 
oranı öngörüsü 2.14 seviyelerinde. 

MUSTAFA GÜRSOY
İBB Ulaşım Daire Başkanı

Lastik tekerlek üzerinde hareket ediyoruz dolayısıyla buradaki 
altyapımıza temel olarak bakalım neymiş: Toplam yol ağımız 36 
bin km, bunun 4230 km’si İBB’nin yönetiminde, denetiminde ve 
işletiminde olan ana arter diye sınıflandırdığımız ana ağ yapısı. 
Çatalca’dan Şile’ye İstanbul’un tüm hareketliliğine baktığımızda, 
araçlı yolculuk süresi ortalama 44 dakika ve bekleme süresi 
ortalama 19 dakika, 24 saat değerlendirmesi yapılmasına ve İstanbul 
bütününe bakılmasına rağmen sayılar hiç de az değil ve yine günde 
ortalama trafiğe giren araç sayısı yaklaşık 300 seviyesinde olduğunu 
söyleyebiliriz.

Aktarma sayımız düşük, 1,3 seviyesinde. Doluluğumuz 1,67-1,70 
seviyelerinde, özel araçlarla ortalama hız 60 km/sa. Ortalama 
yolculuk uzunlukları da 10 km’nin altında. Araçlı ortalama yolculuk 
uzunluklarına geldiğimizde o da 15 km’nin altında ve araçlı yolculuk 
maliyeti de yaklaşık 12,5 lira. Köprülerden geçişler 2000’den 2018’e iki 
kattan fazla artmış. 2024’te bu oranın %80 artacağını varsayabiliriz 
yani ciddi bir baskı var. Araç rakamlarına geldiğimizde, otomobil 
sayısı, kayıtlı otomobil sayısı ve toplam kayıtlı araç sayısı olarak 
baktığımızda; 2018 yılında 2 milyon 230 bin 830 araç sirkülasyon 
halinde. Kayıtlı otomobil sayısı da 3 milyon seviyesinde, trafiğe 
kayıtlı araç sayısı da 4 milyonu geçmiş durumda ve 2024’te 6 
milyonu bulması bekleniyor. Yol altyapımız bu kadar hızlı büyümüyor. 
Dolayısıyla mevcut sistemleri en etkin şekilde yönetmemiz gerekiyor. 
Bu doğrultuda trafiğin yönetimi, toplu taşımanın yönetimi ve 
etkin bir şekilde işletimi alanları önemli. Bunlar üzerinde bugün 
konuşacağımızı umuyorum. Çeşitli fikirler türeyecektir ve eminim 
bize ileriye dönük planlama çalışmalarımızda  çok ışık tutacaktır. 
Araç istatistiklerinden devam edelim, 1000 kişi başına düşen 
otomobil sayısı halihazırda 192, gelecekteki projeksiyon rakamı ise 
229. Olması gereken şey zaten toplu taşımanın devreye girip yükü 
alıyor olmasıdır. Kolay yaya ulaşımının sağlanması işin tabii ki ayrı bir 
bileşeni yani uygun yaya akslarının oluşturulması, bisiklet ulaşımının 
geliştirilmesi gibi ama bugün burada gündemimiz lastik tekerli toplu 
taşıma olduğu için bunları daha entegre, daha etkin işletilen bir 
hale sokmamız önceliğimiz olacaktır. Toplu taşımada türel dağılıma 
baktığımızda, 6.500 minibüsümüz, 17.400 taksimiz, 570 dolmuşumuz 
var. İstanbul’da toplu taşımada paydaşlarımızın varlığı ve katkısı 
inkâr edilemez ve asla geri plana atılamaz, olması gereken en etkin 
şekilde nasıl koordine olabiliriz onun yollarını bulmak ve hızlıca bu 
çözüm önerilerimizi bir ortak plana oturtup çalışmalara başlamaktır.

Stratejimiz geçmişten gelen beş temel başlıktan oluşuyor. Çok 
merkezli şehir planına uygun sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının 
oluşturulmasından başlayarak, akıllı trafik yönetim denetim 
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sistemlerinin oluşturulmasıyla devam ediyor; sürücü, yolcu ve 
yayaların yeterli ulaşım bilincine sahip olmasının sağlanmasıyla 
sona eriyor, tabii bunların her biri birbirini tamamlayan ayaklar, biri 
olmadan diğerinin çok iyi olması bir mana ifade etmiyor. Dediğim gibi 
en alttaki madde sürücü, yolcu ve yayaların yeterli ulaşım bilincine 
sahip olmaması, esasında bu durum kapasitenin %10-15 daha az 
kullanılmasına yol açıyor. Tabii burada etkin denetim de çok önemli 
ama kullanıcıların da sistemin ana paydaşı olmaları nedeniyle 
kurallara uygun davranma gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek.

Peki çok merkezli şehir planlarına uygun sürdürülebilir ulaşım 
altyapısının oluşturulması nedir? Burada ulaşım ana planı çıktıları 
çerçevesinde, ulaşım ve trafik problemlerinin çözümüne dönük 
konforlu, güvenilir, ekonomik bir ulaşım altyapısını hedefleyen, orta 
ve uzun vadeli projeksiyonlar gösteren bir çalışma yapıldı ve üzerinde 
sürekli güncellemeler yapılmakta. Tabii kullanıcıyı çeken ve kullanım 
kapasitesi yüksek bir toplu taşıma altyapısının oluşturulması, 
sistemin kurulması çok mühim. Baktığımız zaman İstanbul’un raylı 
sistemi 235 km’ye varmıyor. Ki bunu da söylemek lazım, bunun 65-70 
km’si güncellense bile Osmanlı devrinden kalmadır. Banliyö hattının 
güncellenmiş halidir. Marmaray biliyorsunuz iyileştirilmiş yerdir. Yani 
yapacağımız çok şey var.

Günümüz itibariyle mevcut raylı sistem hattı kapsayıcılığı çok 
az. İstanbul’un bütününe baktığımızda alınması gereken yol çok. 
Devam edenler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İBB tarafından 
toplam 222 km civarında ve 2024 yılında bitirilmesi ve hizmete 
alınması hedeflenen hatlar var. Topladığımız zaman 450 km’yi ancak 
buluyoruz. Mevcut ve hedeflenene baktığımızda, 2024 hedefi 455 
km’lik bir hat olacak ama bu da yetersiz. Çalışmaya durmadan 
devam etmek lazım. 10-11 yıldır hizmette olan metrobüsümüz var, 
52 km’lik bir hatta 40 civarı durağı ile büyük bir katkısı olduğunu 
itiraf etmek lazım. 180 bin araç/saatlik ve 2,12 milyon araç/
km’lik bir kazanım söz konusu, 610 araç ile ortalama 950 bin kişi 
taşınmakta ve bu hizmet sayesinde yüz kişiden 21’i özel aracından 
vazgeçmiş durumda. Metrobüs hatlarının iyileştirmeleri için tabii 
ki çalışmalarımız yapılmakta. İETT, tüm hatların etkin kullanımı 
dahilinde planlamanın optimize edilmesi, ekspres hatların kullanıma 
alınması, besleme hatlarının oluşturulması gibi konular üzerinde 
de çalışıyor. Bir de toplumdaki algının reklam çalışmalarıyla 
güçlendirilmesine ve tabii otobüsleri yenilemeye çalışıyoruz. Elbette 
ki  her ürün gibi zaman içerisinde ve gün içerisinde hizmette olup 
durmadan çalışan araçlar eskiyorlar. 18 yılda filonun tamamına 
yakınının (%95) yeni nesil araçlarla yenilendiği ortada, 2000 yılında 
3-4 bin civarı otobüs varken günümüzde 6300 araç var ve dikkat 

ederseniz taşınan yolcu ise 2 katından daha fazla artmış durumda 
ve araç sayısının 8 binleri geçmesini hedefliyoruz. Minibüslerimizin  
İstanbul’daki kapsama alanı 165 hattı ve 429 güzergâhı kapsıyor. 
Daha çok kentsel bölgelerde işlemekte olan 42 taksi dolmuş hattımız 
ve 572 adet taksi-dolmuşumuz var. 6500 adet minibüsümüz var. 
Toplu ulaşımımızı Bakırköy’deki Toplu Ulaşım Yönetim Denetim 
Merkezi’nden gözlemleyip idare etmeye, olası veya mevcut 
problemlere hızla müdahale etmeye gayret ediyoruz. 24 saat çalışan 
merkezimizde kavşakların yönetiminden, sinyalizasyondan, araç içi 
takibe kadar her türlü hizmet verilmektedir.

Konforlu bir hizmet verebilmek için, tercih edilebilir bir hizmeti 
verebilmek için, türler arası uyumun maksimum seviyede olması 
gerekir. Dolayısıyla deniz taşımacılığı, içinden deniz geçen bir kent 
olan İstanbul için önemli bir ulaşım alanı. Bu kapsamda Şehir Hatları 
organizasyonunda Deniz Çalıştayı’nı da gerçekleştirdik. 468 adet 
deniz taşımacılığı yapan aracımız, 51 hattımız, 115 iskelemiz var. 2024 
hedeflerimiz hat sayımızı yaklaşık %50 artırmak ve bununla birlikte 
yolculuk sayılarımızı da artırmayı hedefliyoruz. İstanbul’un ticari 
hayatı Suriçi, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi yerlerden ibaretti ve 
burada ulaşım deniz ile sağlanırdı. Boğaz köyleri ve Bakırköy’e doğru 
giden tren hatları vardı yani denizle ilişkisi daha fazlaydı. Günümüzde 
nüfusun büyük çoğunluğunun ağırlık merkezi kentin her iki yakasında 
da denizden uzaklaştı. Burada şehrin yeni ticaret ve hizmetler 
sektörlerinin, merkezi bölgelerin denize doğru ulaşımını sağlayarak, 
deniz taşımacılığındaki oranı artırmayı da hedefliyoruz. Halihazırda 
bu oran %3,5-4,5 seviyelerinde.

Bir diğer konumuz bisiklet. Topografya çok uygun olmasa da 
çeşitli sportif aktiviteler ve ev-iş yolculukları için iklimin de elverdiği 
zamanlarda bisiklet kullanılabilir. Anadolu kentlerinde bisikletin çok 
kullanıldığı kentler, kasabalar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerekli 
tedbirler alındığında ve altyapı sağlandığında motorsiklet, bisiklet 
gibi iki tekerlekli araçlar da ulaşım için cazip hale getirilebilir. Bu yol 
kapasitemizi çok daha etkin kullanmamızı sağlar. Halihazırda 190 
km civarında bisiklet yolumuz var, 2024 hedefimiz 1050 km ve bu 
kapsamda proje uygulamalarımız hızla devam etmekte. Dairemizin 
Akıllı Bisiklet çalışmaları devam ediyor, toplamda 300 adet istasyon 
ve 3000 bisikletle İstanbul’da alternatif bir ulaşım seçeneği olmasını 
hedefliyoruz ve bu kapsamda altyapıyı oluşturmaya devam ediyoruz.

iTaksi uygulamamızı taksici arkadaşlarımız ve kullanıcılar olarak 
hepimiz biliyoruz, toplam iTaksi kullanımı 5865 seviyesinde 6000’e 
yaklaşmış. Kayıtlı yolcu sayısı 617.000. Akıllı uygulamalarla birlikte 
yenilikçi ve sadece ulaşım amaçlı değil şehrin bütünüyle akıllı hale 
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getirilmesi hedefi kapsamında, kent sakinlerinin gün geçtikçe 
teknolojiyi daha çok benimseyen, vatandaşlarının ihtiyaçlarına uygun 
bir mobil uygulama geliştirdik ve çalışmalarımız devam ediyor. 
Toplu ulaşım hizmet kalitesi değerlendirme sistemimiz var. Çeşitli 
şikayetler olmakla birlikte sistemin takibi açısından çok önemli, çünkü 
hizmet verdiğimiz 16 milyonluk bir nüfus var. Onların memnuniyetini, 
güvenliğini ve alt sistemlerin takibini en üst seviyede tutmamız 
lazım. Ulaşım asistanımızın çalışmaları devam ediyor. Ulaşım altyapı 
kapasitelerinin içeriğini incelediğimizde görüyoruz ki 2000’den bu 
yana 504 km uzunluğunda yeni yol ve 222 adet kavşak inşa edilmiş ve 
hizmete açılmış. Bunların hayata geçirilmesi ile yapılan kazanımları 
görmektesiniz. 251 adet karayolu projesinin hayata geçirilmesi ile de 
sağlanacak kazanımlar görülmekte.

Tünellerimizi incelediğimizde, 31 adet tünel yol projesinin ulaşım ana 
planı kapsamında planlandığını görüyoruz. 10,5 km civarında iki adet 
tünelin inşaatı halihazırda devam ediyor. 22,5 km civarında da 10 
adet tünelin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bir diğer önemli konumuz otopark. Hep üst yapıdan bahsediyorum 
ancak işin mutfağında çalışan üst yapının sürekli bakım onarım 
ve işler halde kalmasını sağlayan birimlerimiz var. Bunlar sürekli 
çalışan birimlerimiz. Diğer ofisler de sürekli çalışıyor şüphesiz ama 
onlar olmadan güvenli ve konforlu ulaşım sağlamamız mümkün 
değil. Onları da burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Otopark 
hedefimiz 1 milyon 135 bin civarında bir kapasiteye erişmek. 
Günümüzde 800 bin seviyesinde bir otopark imkânımız var. Tabii 
otoparkları planlarken çok hassas olmak lazım. Çünkü çok fazla 
otopark imkânının olması özel araç kullanımını tetikleyici bir etki de 
yaratmaktadır. O konuda da hassas olmak gerekiyor. Ama bu imkânı 
hiç sağlamamak da düşünülemez. Orada bir optimum noktayı bulma 
çabasındayız.

Akıllı trafik yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması başlığında 
ise 2018 yılında kurulan 7/24 çalışan bir birimimiz mevcut. 36 bin 
km’lik yol ağımız burada yönetilip izlenmekte. Büyük bir video 
ekranımız, tünel işletim merkezimiz, elektronik denetim sistemimiz, 
metro hat kontrol merkezleri ve dış birimlerimiz mevcut. Bu dış 
birimler arasında polis, sağlık, itfaiye, AKOM birimlerini sayabiliriz. 
İETT ve filo yönetim merkezi ile birlikte üç vardiya halinde 24 saat 
boyunca bu arkadaşlarımız da hizmet vermekte. Gördüğünüz gibi 
ulaşım yönetim merkezinde verilen temel hizmetler; akıllı ulaşım 
sistemleri başlığında bilgilendirme yönlendirme sistemlerine bilgi 
girişi, olay yönetimi, mobil internet uygulamaları takibi. Çekici 
hizmetleri ve sinyalizasyon sistemlerini de sayabiliriz. 

Sürücü, yolcu ve yayaların yeterli bilince sahip olmasını sağlamak 
için ilkokuldan başlayarak eğitimler verilmekte. Sürücü belgesi olan 
herkesin temel bazı bilgilerinin olduğunu kabul ediyoruz ama biz de 
kurum olarak çalışmalarımızı sürekli halde tutuyoruz. Trafik eğitim 
parklarımız var. Burada çeşitli hizmetlerimiz var. Gençlerimize, 
çocuklarımıza düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. İki yakada da, 
Bağcılar’da ve Sancaktepe’de, birer tane trafik eğitim parkımız var 
ve hizmetler burada sürdürülmekte. Ayrıca 4-8 yaş grubuna verilen 
trafik eğitimimiz var. Bir de trafikte bağımsız yaşam başlığı altında 
engelli bireylerin kimseye muhtaç olmaksızın sistemlerimizden 
yararlanabilmesi ve hareketliliklerinin çok düşmemesi için 
çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam etmekte. 2018 yılında 141 bine 
yakın öğrencimize hizmet verilmiştir. Tabii şoför eğitim programları 
da var. Davranış ve süreç yönetimi, acil durumlarda müdahale, kriz 
yönetimi gibi konular da bu kapsamda değerlendirilmeli. Mümkün 
olduğunca yabancı dil ve diğer eğitimleri bir şekilde iş süreçlerimizin 
arasına katmış durumdayız. Tabii denetim çok hoşa gitmeyen 
kısımlardan ama etkinliğin devam etmesi ve belirli bir hizmet kalitesi 
seviyesinin tutturulması açısından denetimin olması gerekli. 2018 
yılında 80 bine yakın denetim yapılmış. Ne yazık ki bu denetimlerde 
yüksek oranda cezai işlem görüyoruz. 36 bine yakın da cezai işlem 
uygulamak zorunda kalmışız.

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Genel bir çerçeve çizmeye 
çalıştım. Çalıştayımızda yüksek bir katılım görüyorum ve 
çalışmalarımızın yoğun bir çıktısı olacağını düşünüyorum. Herkese 
kolaylıklar diliyorum.
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Saygıdeğer ulaştırma emekçileri, esnaf paydaşlarımız, dernek, birlik, 
oda ve federasyon başkanlarımız, trafik ve ulaşım uzmanlarımız, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin değerli bürokratları, kıymetli 
misafirler, basınımızın değerli mensupları İstanbul Lastik Tekerlekli 
Toplu Ulaşım Çalıştayımıza hoşgeldiniz. İstanbul’a ve tüm ülkemize 
örnek olacak bu çalıştayın kentimize daha çok kalite güven ve 
emniyet ve paydaşlarına da bereket getirmesini diliyorum. Sizlerle 
birlikte karar vermenin, ortak akıl ve dayanışmanın, bu yeni dönemin 
en önemli felsefesi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu 
dönemde uygulayacağımız bütünleşme politikamız ile kente hizmet 
veren ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmemesi, aksine 
birbirlerini desteklemesi ana vizyonel hedeflerimizdendir. Bunun için 
toplu ulaşım otoritesini kurmak ve toplu ulaşım işletmelerini tek çatı 
altında organize etmek gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla artık 
toplu taşımada yeni bir bakışa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yolcu sayısına bakıp İstanbul’un büyüklüğünü çok kısa görmek 
istediğimizde, lastik tekerlekli araçların taşıdığı yolcunun 2 milyonunu 
İETT taşıyor. Özel halk otobüsleri, Otobüs A.Ş. taşeronları, minibüsler, 
taksiler, taksi dolmuşlar ve servisler ile beraber toplam taşınan yolcu 
12,2 milyon olarak görülmektedir. 30 milyon turist hacmi olan bu 
kentin, önümüzdeki yıllarda taşınan yolcusunun ikiye katlanacağını 
söylemek şimdiden mümkün.

Değerli paydaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Ekrem İmamoğlu 3 yıldır taksi esnafına verilmeyen zammı, sektörün 
beklentilerinin üzerinde gerçekleştirerek, bu konuda vermiş olduğu 
sözünü tutmuştur. Önceki yönetimin sizlere verdiği cevapların sizlere 
nasıl duvar olduğunu, sizlere hangi saygıyı gösterdiğini biz biliyoruz ve 
siz de bize anlattınız. Siz bizler için asla bir oy deposu değil, bu kentin 
en önemli paydaşlarından birisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
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ulaşım sektöründeki paydaşlarından yegâne beklentisi İstanbul’a 
lâyık güvenli emniyetli bir ulaşım kalitesidir. Bu kaliteyi organize 
etmek için siz değerli paydaşlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Bir 
İngiliz atasözü şöyle diyor: “Ne en güçlü olan hayatta kalır, ne de en 
zeki olan ancak değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalanlar”. 
Bu bizim için önemli bir kılavuz olabilir. Biz bu değişimi işte bu 
atasözü çerçevesinde sizlerle birlikte değiştireceğiz. Bu değişimin bir 
takım çalışması ile olacağına yürekten inanıyoruz. Çünkü biz sizlere 
inanıyoruz. Şimdi ulaşım paydaşlarımızı ve taleplerini sektörel bazda 
ayrı ayrı bir değerlendirelim.

Taksiler toplu taşımanın asla bir rakibi değil, toplu taşımanın 
tamamlayıcı unsurudur. Bir kentte taksi işletmesinin kalitesi o 
kentin turist sayısı ile doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde taksi 
taşımacılığına yönelik yasal yapının ücret ve miktar ekseninde 
değil bir kurala bağlanarak kaliteye ağırlık verildiği görülmektedir. 
Dünyada dijitalleşen taksi işletmeciliğinin bireysel plaka sahipliğinden 
ziyade birleşerek kurumsallaşmaya doğru giden bir akıma yöneldiği 
görülmektedir. Bu durum hem verimlilik ve müşteri memnuniyetinde 
artış hem de maliyette azalmayı da getirmektedir. Örneğin; taksi 
ücreti ödeme işlemleri New York’ta %50, Seul gibi çok büyük 
başkentlerde %60 kredi kartı ile yapılabilmektedir. Taksilerde kredi 
kartı ve İstanbulKart benzeri ödeme kolaylıklarını İstanbul için 
yapmak zorundayız. Toplam kaliteyi arttırmanın vizyon hedefleri 
şunlardır:
• Şoför olma kriterleri
• Eğitimler
• Lisans yenileme süreçleri
• Şoför performans yönetimi
• Şoför özlük hakları

Gelişen tüm dünya kentlerinde olduğu gibi biz de İstanbul kent 
içi taksi taşımacılığı hizmet kalitesi yönetim sistemini kurmak 
zorundayız. Bu sistem kapsamında hizmet kalitesi çok net 
tanımlanmalı, çok iyi anlaşılmalı, hedefler belirlenmeli, ölçüm 
sistemleri tanımlanmalı ve düzenli denetim ölçümleri yapmalıdır. 
14 milyon turistin geldiği bu kentte günde ortalama 500 km yol 
kateden her taksinin sürücü kalitesi, araç performansı çok büyük 
önem arz etmektedir. Bizler toplu taşımadaki sürücülerimizin tıka 
basa dolu araçlarda ne tür zorluklar çektiklerinin, nasıl psikolojik 
baskılar yaşadıklarının bilincindeyiz. İstanbul’u 2025 yılında ziyaret 
edeceği tahmin edilen 25 milyona yakın turist için Tokyo’da ve bazı 
başkentlerde olduğu gibi taksi şoförlerinin yabancı dil bilme ve 
rehberlik yapma becerileri edinmeleri bu sektörün geliri açısından 
önem arz etmektedir. Klasik gelir çeşitliliklerinden sıyrılıp gelişmiş batı 
kentlerindeki gibi farklılıklar yaratmak zorundayız. 
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Kent içi lastik tekerlekli araçların hemen hemen %20’sini taksiler 
oluşturmaktadır, bu araçların boş gezerek trafik yoğunluğuna 
negatif etki yaratması, karbondioksit salımı yapması gibi önemli 
problemler oluşmakta ve gelişen kentler açısından bu problemler 
çok büyük önem arz etmektedir. Teşvik sistemi ile mevcut taksi 
sistemimizi belli kategorizasyonlarla zaman içinde elektrikli araçlara 
geçirmek zorundayız, belki de Türkiye’nin yapacağı bu yeni arabanın 
ilk satılacağı yer büyük teşviklerle taksi sektörü olabilir. Bu da bizim 
için bir hedef olmalıdır. Örneklemek gerekirse; Çin’de, taksi sektörüne 
elektrikli araç teşvikinde, sağlık bakanlığı bütçesinden de katkı 
alınmış, taksi sektörünün taksi alımı kolaylaştırılmıştır. 120-200 aylık 
taksitlerle bu elektrikli araçlar teşvik edilmekte. Kentimiz ve Dünya 
için de karbon salımı açısından elektrikli araçlar çok önemlidir. 

Bu durum taksicilerin de taksi çeşitliliğinde çektiği sıkıntıları minimize 
edecektir diye düşünüyorum. Evet bu sebeplerle işletme verimliliği 
ve yerel kontrol için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolünde 
olması gereken durak sistemine de süratle geçilmesi gerekmektedir. 
Batı ülkelerinde, taksi hizmeti sektöründe ortalama 50 bin Euro 
bir brüt gelir var, Avusturya’da taksicilerin gelirlerinin yıllık 40 bin 
Euro olduğunu gözlemledim, Almanya’da bu rakamlar 60-65 bin 
Euro. Danimarka, baltık ülkelerinde 80 bin Eurolara dayanıyor. Peki 
İstanbul’daki taksiler neden bunun altında? İşte biz bu çalıştaylarla, 
bu paylaşımlarla buna çözüm bulmak zorundayız. Biz taksicimize iyi 
bir gelir sağlamadan, sürekli kaliteden ödün vererek bu kentin olması 
gereken 30 milyonluk turizm potansiyelini negatif etkilemiş oluruz. 
Halbuki turistler buraya daha çok geldiğinde sizlerin de gelirlerinin 
artacağı kuşkusuz. Kişi başına İstanbul’da 862, Ankara’da 662, 
İzmir’de 1.232 taksi düşmektedir. Verimli taksi hizmeti konusunda 
örnek bir kent olarak Singapur örneği incelenebilir. Singapur’da taksi 
çağrı merkezi sistemi turistler ve vatandaşlardan günde 250 bin çağrı 
alıyor ve dijital kontrolle bu taksilerin de dolu-boş hizmet saatleri 
belirleniyor. Durak sistemi ile birlikte o taksilerin boş yere şehir 
içinde gezmesi engelleniyor. Ek bir bilgi; taksilerimizin İstanbul kent 
trafiğinde boş gezmesinin kent trafiğinde %4,3 negatif etkisi var, 
bunu ortadan kaldırmalıyız. İstanbul’da da durak sisteminin verimliliği 
ve müşteriye hızlı erişimi, talep miktarı ve kalite denetimi için kent içi 
taksi çağrı merkezi sistemini ve uygulamasını kurmak zorundayız. Bu 
yöntem ile taksi ihtiyacı da tespit edilecek, dahili kamera, arka koltuk 
bilgi, memnuniyet ölçüm terminali ve koltuk sensörü gibi unsurlarla 
taksi hizmeti kalite kontrol ölçümü önemli detaylarla sağlanmış 
olacaktır. Değerli çalıştay paydaşlarımız, yine sizlerle çalıştay öncesi 
yaptığımız karşılıklı görüşmelerden aldığımız notlar çerçevesinde 
taksi sektörünün talepleri şöyle sıralanabilir.

• Taksi-dolmuşlardan belirli miktarlarının taksiye dönüşmesi
• Marka havuzunun genişletilmesi
• Turkuaz araç sıkıntıları
• Taksi aplikasyonunun kurulması
• Turizm araçlarının minimum koltuk kapasitesi
• Korsan taksi
konularında talep ve sıkıntılarınızı belirttiniz. Madem resmiyet 
istiyorsak, sizlerin de şirket ya da kişisel gelirlerinizi artırmak 
istiyorsak bu korsan sorununu ortadan kaldırmak zorundayız. Ancak 
bu tek başına yapılacak bir iş değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
sokaklarda kolluk kuvvetleri yok. Bunu devletimizle birlikte 
gerçekleştireceğiz. Taksi-durak işletmeciliğinin kurumsallaşmasını 
önerdiniz. Taksi tarifelerinin yıllık enflasyon oranının da artık 
düzenlenmesi lazım, kente bu denli emek veren insanların iki sene 
üç sene resmi kurumların kapısında zam beklemesi geldiğimiz 
bu devirde kabul edilebilir değil. Bu enflasyonla güncellenebilir. 
Sizlerin giderlerinin belirli matematik hesapları var ve bu hesaplar 
çerçevesinde hiç kimsenin resmi kurumun kapısında bekleyecek hali 
olmaması lazım.

Kent içinde güzergâh belgesi sahibi 69.559 servis aracı ve yaklaşık 
300 irili ufaklı firma bulunmaktadır. Bunlardan kalite problemi 
olanlar, kurumsal anlamda hizmet veren firmaları ve servis sektörünü 
olumsuz etkilemektedir. Servis firmaları birleşerek gelecek yıllarda 
kaliteyi arttıracaklardır. Bu gerçekleştiğinde sektörün elde ettiği 
gelirler de doğal olarak yükselecektir.

Servis sektörünün taleplerine göz attığımızda; kademeli saat 
uygulaması ile daha fazla servis icra etme talepleri var. Benim de 
yıllardır üzerinde durduğum ve bu kentte olmazsa olmaz yapmak 
zorunda olduğumuz bir uygulamadır. Dünyada hiçbir kent aynı anda 
trafiğe giren araçlarıyla, aynı anda trafikten çıkan araçlarıyla trafik 
sorununu çözemez. Bu mümkün değildir. Bunu nasıl yapmalıyız. 
Birçoğunuz biliyorsunuz. Yani saat 8:00’de 7:00’de başlayan bir 
trafiğin saat 17:00-19:00 arasında tekrar devreye girmesi şeklinde 
değil. Bunu batıda 20-25 sene evvel yaptılar ben de buna gözlerimle 
şahit oldum. Fabrikaların, okulların, üniversitelerin, beyaz yakalıların, 
özel sektörün aynı anda trafiğe girmesini biz homojenize etmek 
zorundayız. Fabrikaların saat 5:00’te, özel sektörün saat 6:00 ile 
7:00 aralığında, kamu kurumlarının 8:00’de, okulların 9:00’da ya 
da 8:30’da başlaması mümkün. Ama nedense ülkemizde çok net 
söylüyorum bir bürokratik oligarşi var ve bunu ülkenin paydaşları 
ve yönetenleri bir araya gelip çözemiyor. Peki batıdaki insanlar 
bizden daha mı akıllı? Hayır. Sistemli çalışıyorlar. Biz de bu sistemi 
yapabiliriz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem 
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İmamoğlu’nun da önemli hedefleri arasında bulunan bu konuyu 
çözmek için elimizden geleni yapacağız. İkinci bir konu, bu kentin bir 
de lojistik sorunu var; saat 8:00’dan akşam saat 20:00’a kadar bir 
kentin ana arterlerinde yükleme boşaltma yapılmaz. Akla mantığa 
aykırıdır. 00:00 ile 06:00 arası ne yapıyor bu kent? Neden o saatlerde 
marketler alışveriş merkezleri ya da diğer kurumlar yüklerini almaz 
veya boşaltmaz? Resmi kurumlar bunun için yok mu? Bu şekilde 
kent içi trafiğinin de etkilendiğini hep beraber görmüyor muyuz? O 
halde bu radikal değişimleri yapmak zorundayız. Bakın servis işletme 
rehberinin yayınlanması da servisçi arkadaşlarımız tarafından bizlere 
iletildi. Mücbir sebeplerin bir daha değerlendirilmesi istendi. Rehber 
personel tahsil seviyesi ile ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğine 
biz de inanıyoruz. Komisyon ve bağış sisteminin engellenmesi ki 
sizlerin iş yaparken ikinci farklı işlerle uğraşmanız tabi ki kabul 
edilemez. Tahditli plaka başvuru tarihlerinin revize edilmesi ile 
başvuru tarihini kaçırmış gerçek ve tüzel kişilerin tahditli plaka alma 
talepleri hala devam ediyor. Buna da bakmak lazım. Okul etrafında 
ve bahçelerinde servis araçlarının park etme sıkıntılarının da bir daha 
değerlendirilmesi gerekiyor.

Değerli paydaşlar, özel halk otobüsleri ilgili paydaşlarımızın 
sıkıntılarını ve bu konuda bizim görüşümüzü sizinle paylaşmak 
isterim. İstanbul gibi bir megapolde bir otobüsün durağa dalması, 
bir kişinin ölmesi, 12 kişinin yaralanması asla kabul edilemez. Gelişmiş 
hiçbir batılı kentte böyle bir olay olmaz, bizim toplu taşımamız 
bugün 233 km’lere ulaşmış. 5 yıl sonunda 600 km’ler hedefleniyor. Bu 
çerçevedeki bir ulaşım sisteminde biz bir özel halk otobüsü şoförüne 
sahip olamıyorsak bizim eksiğimizdir. Buna asla tahammülümüz yok. 
Böyle bir kazayı bir daha yaşamamalıyız. 
Özel halk otobüsü şirketlerinin talepleri ise:
• Sabit gelirli bir işletme modeli talep ediyorsunuz.
• Sübvansiyonlar ve ödeme vaatlerini, ödeme vadelerinin sıkıntılarını 

bizlere aktardınız.
• Kilometre bazlı sübvansiyon talebi var.
• Öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmesi gerekliliği. Evet, 25-30 

yaşındaki kişiler kartlar almış ve o kartlarla seyahat ediyorlar ve 
sizler de etkileniyorsunuz. Ayrıca belki bu insanların bazılarının 
gelirleri de var. 

• Tercihli yol uygulaması istiyorsunuz. Evet, uygulamalıyız batıda 
bunun örnekleri var. 

• Denetleme yetkisi talep ediliyor. Bilet fiyatlarına zam talebi var.
• Önceki yıllarda İETT’den psikoteknik belgesi almış ve şu anda 

geçerli olmayanlarının olduğu bize ifade edildi, buna da bakacağız. 
Minibüslere baktığımızda, onların da toplum tarafından şikayet 
edilen genel fotoğrafı şu:

• Ayakta yolcu alınması
• Seyahat esnasında kapıların açık olması 
• Durak harici yolcu alınması 
• Trafik kurallarına uyulmaması

Burada bu şikayetlerin gerçek olmadığını söylemek mümkün değil. 
Evet, hepimiz şikayetçiyiz, bunu disiplin altına almamız lazım. 
Minibüs şoförlerinin de talepleri var:  
• Bir miktar minibüsün taksiye dönüşümü
• TUDES kaynaklı yaptırımların azaltılması
• İETT önderliğinde ortak satın alma uygulaması

Bunu ben de çok önemsiyorum. Yani bugün yoğun filosu olan firmalar 
%10’lara kadar yakıt firmalarından indirim alabiliyorlar. Bunu en 
azından İETT veya başka bir kurumumuz aracılığıyla organize edip 
Özel Halk Otobüsleri’nde uygulandığını biliyorum ama buradan 
taksi, minibüs gibi esnafın da yararlanması gerektiğini düşünüyorum. 
Ancak bu yararın mutlaka yine bu paydaşlara dönmesi lazım. Bunun 
kâr amaçlı yapılmaması lazım ancak o zaman doğru bir dengeyi 
kuracağımıza inanıyorum. 
• Araçlara validator takılarak ücret entegrasyonuna dahil olmaları
• İSPARK üzerinden durak işletmesi yapılması
• Yeni bir araç modeli için de İBB ile ortaklaşa müzakere yapılması
gibi taleplerinizin de olduğunu biliyoruz.

Değerli katılımcılar, dünyanın en önemli tarih hazinesine sahip bu 
kadim kentin kalitesini hep birlikte yükseltmek zorundayız. Bunu 
birlikte başaracağız. Birlikte başardığımızda bakın göreceksiniz 
geliriniz de kademeli olarak artacak. Bir Japon atasözü şöyle diyor, 
“Bir iş topluma sağladığı kaliteli hizmet ölçüsünde kendi ayakları 
üzerinde durmalıdır. Elde edilen kâr şirketin hıfzı ile değil sunduğu 
şeyin toplum tarafından değerli bulunduğuna dair bir güvenoyu 
yansıması olmalıdır”. Kuşkusuz bu bağlamda birlikte alacağımız 
her kararın da sürdürülebilir olması gerekmektedir. Sürdürülebilirliği 
sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım 
Akademisi kurulmalıdır. Bu Akademi hem İstanbul için hem de bu 
ülke için bir devrimdir. Biz artık sokaklarında yeni araç sürücülerinin 
test edildiği, psikoteknik esasına uygun kameraların kurulduğu, 
sufle verildiği, Şırnak’tan psikiyatr raporların alındığı bir durumda 
asla olmamalıyız, bu kente yakışmıyor. Eğer Beşiktaş’taki kaza 
olduysa bunları sistemli yapmamamızdan kaynaklanıyor. Biz bu 
Akademiyi kuracağız. Akademinin yeri hazır daha da geliştireceğiz. 
Bunu biz üretmedik batıda 20 yıldır var o yüzden bizim 80 milyon 
nüfusumuzun karşısında 7 bin kişi her yıl ölürken 150 bin arabası 
olan Almanya’da 3 bin kişi ölüyor. Bunu önlemenin çaresi bu Ulaşım 
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Akademileri, burada ehliyet sınavlarının da, psikotekniğin de, sağlığın 
da, testlerin de yapılmasını hedefliyoruz. Sadece gündüz değil akşam 
da o sürücülerin reflekslerini burada test etmek istiyoruz. Her şeyin 
gündüz vakti test edilmesi de yanlış. Hedefimiz 2020 yılı sonu 2021 yılı 
başı Ulaşım Akademisi projemizi gerçekleştirmektir ve Sayın Ekrem 
İmamoğlu bu projeye çok önem veriyor ve biz İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi vasıtasıyla projeyi hayata geçireceğiz. Kurduğumuzda 
göreceksiniz bu kentte kazalar da azalacak. Bu kentte her gün 797 
adet trafik kazası olduğunu biliyor muydunuz? Bu kayıtlı sayı. Kayıtlı 
olmayan, sigorta gözetim merkezine ulaşmayanlarla birlikte 1.000 
adet kaza oluyor. Buna artık kaza diyemeyiz. Bunun adı çarpışmadır. 
Dolayısıyla hiçbir iş bu kadar başıbozuk, bu kadar vurdumduymazlık 
ile izlenemez. Bunları yapmak zorundayız ama bunu yaparken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin buradan bir ekonomi elde 
etmesini sakın hayalinizden geçirmeyin. Sizden alınan değerler size 
aktarılmalı. Nasıl ki Türkiye’de trafik kazalarının aktarılması gereken 
yer trafik eğitimi olması gerekiyorsa biz de sizlerden aldığımız 
artı değeri buralarda değerlendirmeliyiz. Şikayet ediyorsunuz beş 
yılda bir psikoteknik 250 TL ama biz bunu yılda 50 liraya yaparsak 
kim etkilenir bundan? Kimse etkilenmez. Dolayısıyla bu paylaşımı 
ekonomi olarak yapmak zorundayız. Evet, İstanbul Büyükşehir 
Belediye başkanımızın belirttiği gibi bu kentin ulaşımını hep birlikte 
örgütleyeceğiz. 

Ulaştırma paydaşlarıyla işletme kararlarını birlikte alacağız. Bizler 
yönetişim esaslı yeni bir belediyecilik anlayışı ile sizlerin huzurundayız. 
Bununla ilgili radikal niyetimizi çalıştay öncesi sizlerle paylaşarak 
gösterdik. Şimdi de bu çalıştayı yapıyoruz. Uzun yıllardır yapılmayan 
çalıştayların bir başlangıcıdır bu. Bu sürdürülebilir olacak. Önceki 
yılların yerel yönetim yaklaşımlarından da izole olmamız gerektiğini 
çok iyi biliyoruz. Bizim bu nevi çalıştayları ileride de tekrar edeceğimizi 
çok net ifade ederim. Bu doğrultuda bakın Adalar Çalıştayı yapıldı. 
Deprem ve Deniz Çalıştayı yapıldı. 17-18 Aralık’ta Sürdürülebilir 
Ulaşım Kongresi’ni yapıyoruz hepiniz davetlisiniz. Bir yönetimin; 
yönetimi aldıktan sonra bu kadar hızlı gitmesi bence takdire 
şayandır. Bakın bu girişimlerimiz yanında biz kamuda yalnızca yapmış 
olmak için yapılan çalıştayların dışında da sizlerle sık sık bir araya 
geleceğiz. Hedefimiz aylık ya da iki aylık sürekli bir araya gelmek ve 
sorunları birlikte çözmek. Yani kamu erki yapar siz de uyarsınız bu 
geçmiş dönemin klasik anlayışıdır. Bu anlayışla iş yürütmek mümkün 
değildir. Yaptığımız çalışmaların gerçek adı katılımcı demokrasidir. 
Bunu ülkenin tüm kurumlarında gerçekleştirdiğimizde bu ülkenin 
refah seviyesinin de artacağı kuşkusuzdur. Önümüzdeki süreçte 
kapsayıcı ve bütüncül yaklaşımlarımızı hep birlikte göreceksiniz. Sizler 
İstanbul’un toplu taşıma emekçileri, İstanbul ailemizin bir parçası ve 

yol arkadaşlarımızsınız. Sizlerin sorunlarının bizlerin de sorunumuz 
olduğunun bilincindeyiz. Katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Bu 
çalıştayın fikir babası Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür 
ediyorum. Yine bu çalıştaya çok emek veren meclis üyesi arkadaşımız 
Ali Haydar Kahraman’a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarına teker teker teşekkür ediyorum. Desteğinize ve İstanbul 
sevginize yürekten inanıyorum. Sözlerimi Mahatma Gandhi’nin şu 
sözleri ile bitiriyorum: “Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol”. 
Hepinize en içten sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
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Çalıştay
Yöntemi
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329
KATILIMCI

23
YUVARLAK
MASA

15
KURUM/KURULUŞ

43
MESLEK
ODASI

18
ŞİRKET

27
DERNEK

27
STK

2
ÜNİVERSİTE

Çalıştay, Cemal Bozkurt’un genel moderatörlüğünde, tematik 
olarak sınıflandırılmış toplam 23 masada yer alan 329 katılımcı ile iki 
oturumda gerçekleştirilmiştir. Her masada önceden belirlenmiş bir 
kolaylaştırıcı görev almıştır. Çalıştayın ilk oturumunda masalardaki 
konulara ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri grup  katılımcıları 
tarafından fikir tepsisi yöntemiyle belirlenmiş, ikinci oturumda ise 
bu sorunlar ve  çözüm önerileri grup sözcüleri tarafından kürsüde 
deklare edilmiştir. 

I. OTURUM - YUVARLAK MASA ÇALIŞMASI

Mevcut Durum, Sorun Analizi 

• İstanbul toplu ulaşım sisteminin ekonomik, yönetsel, hukuksal,  sosyal ve 
teknolojik açıdan mevcut durum ve sorunları nelerdir?

• İstanbul toplu ulaşım sisteminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik 
önerileriniz nelerdir?

II. OTURUM - YUVARLAK MASA ÇALIŞMASI

Mevcut Durum, Sorun Analizi 

• Dünyada ve ülkemizde beklenen gelişmeler göz önüne alındığında 
İstanbul’un toplu ulaşım sisteminin geleceği nasıl olmalıdır?

• Bu kapsamda yapılması gereken değişimler, atılması gereken adımlar 
nelerdir? 

Fikir Tepsisi Yöntemi Nedir?

• Her masaya “fikir tepsisi” (A3 kâğıtlar) ve katılımcılara post-it’ler verilir. 

• Her katılımcı bir post-it’e 1 veya 2 kelimeyle konuyla ilgili fikrini yazarak 
masanın ortasında yer alan fikir tepsisine post-it’i yapıştırır.

• Her katılımcı birden fazla post-it’le birden fazla fikir belirtebilir, fakat her 
bir fikir için bir post-it kullanmalıdır.

• Fikir üretme tamamlanıncaya kadar devam eder. 

• Fikir üretme aşamasında katılımcılar birbirleriyle konuşmazlar. 

• Fikir tepsileri masayla ilgilenen personele iletilir.
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Yuvarlak Masa
Çalışmaları

9 MİNİBÜS MASASI

4 OTOBÜS MASASI

3 SERVİS MASASI

5 TAKSİ, TAKSİ DOLMUŞ MASASI

2 ŞOFÖR VE TEKNOLOJİ MASASI
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9 MASA / 85 KATILIMCI

Minibüs
Taşımacılığı Masa No: M1

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Minibüs Esnaf Odası

Avcılar Minibüs Esnaf Odası

Büyükçekmece Minibüs Esnaf 
Odası

Güngören Minibüs Esnaf Odası

Silivri Minibüs Esnaf Odası

Sultanbeyli Minibüs Esnaf Odası

S.S. 266 No’lu Mavi Esenyurt  
Motorlu Taşıtlar Kooperatifi

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü

İBB Trafik Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Kazım Bilge

Kemal Türk

Yavuz Selim İnce

Cafer Teyyar Yıldırım

Nurcan Ceylan

Sefa Polat

Haydar Yıldırım

Süleyman Tarık Balyalı

Serdar Yücel

Abdullah Şenel
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Masa No: M2

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Minibüs Esnaf Odası

Bayrampaşa Minibüs Esnaf 
Odası

Avcılar Minibüs Esnaf Odası

Büyükçekmece Minibüs Esnaf 
Odası

Kartal Minibüs Esnaf Odası

S.S. 19 No’lu İstanbul İli Sarıyer 
İlçesi Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik
Komisyonu

Engelliler Konfederasyonu

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Metrobüs Yönetimi

Emin Alagöz

Mecit Özkurt

Şerif Şenol

Mahir Ereke

Fikret Çelik

Faruk Gülsoy

Hamdi Demirhan

Mehmet Emin Demirci

Şafak Erzene

Gözde Uğurlu

İsa Demir

Masa No: M3

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Bahçelievler Kocasinan Minibüs 
Esnaf Odası

Şile Minibüs Esnaf Odası

Bayrampaşa Minibüs Esnaf 
Odası

Bağcılar Minibüs Esnaf Odası

Beylikdüzü Minibüs Esnaf Odası

Tuzla Minibüs Esnaf Odası

Kartal Minibüs Esnaf Odas

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik 
Komisyonu

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve 
Araştırma Derneği

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Anadolu İşletme Müdürlüğü

Halit Yılmaz

Tayfun Vehbi Antalya

Ali Çebi

Fahrettin Çobanoğlu

Hasan Soran

Kenan Dar  

Mustafa Işık

Suat Sarı

Utku Cihan

Bülent Kavaklı

Sinan Aksoy

Yusuf Limon

Masa No: M4

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Bahçelievler-Kocasinan Minibüs 
Esnaf Odası

Arnavutköy Minibüs Esnaf Odası

Alibeyköy Minibüs Esnaf Odası

Beylikdüzü Minibüs Esnaf Odası

Dolayoba Minibüs Esnaf Odası

Pendik Minibüs Esnaf Odası

Şile Minibüs Esnaf Odası

İBB Anadolu Yakası Zabıta 
Müdürlüğü

Bireysel Katılım

Trafikte Haklarım Derneği

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Avrupa Bölgesi Ulaşım
Planlama Müdürlüğü

Recep Tokdemir 

Engin Türkmen

Zeki Ateş

Nusret Demir

Niyazi Akyüz

Vehbi Bayraktar

Atilla Kocabıyık

Nazan Başelli

Güven Erten

Yasemin Usta

İlhan Akbulut

Zeynep Pınar Mutlu

Masa No: M5

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Arnavutköy Minibüs Esnaf Odası

Esenler Minibüs Esnaf Odası

Çatalca Minibüs Esnaf Odası

Dolayoba Minibüs Esnaf Odası

Alibeyköy Minibüs Esnaf Odası

S.S. 113 No’lu Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü

KARSAN

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Tuncay Ataseven

Hasan Ayar

Sacit Şık

Mehmet Cebe

Vehbi Kaya

Yücel Tanış

Sema Reyhan

Adem Ali Metin

Yüksel Kasapoğlu
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Masa No: M6

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Sefaköy Minibüs Esnaf Odası

Gaziosmanpaşa-Küçükköy
Minibüs Esnaf Odası

Esenler Minibüs Esnaf Odası

Kemerburgaz İstanbul Taşıt
Sahipleri ve Şoförler Odası

Beykoz Tokatköy Minibüs Esnaf 
Odası

Kağıthane Şoförler ve Esnaf 
Odası

S.S. 113 No’lu Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi

Tüketici Birliği Federasyonu

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Durmuş Aslan

Oktay Özkaya

Emrullah Erkuş

Sebahattin Mar

Bahattin Karadurmuş

Kemal Sarı

Eyüp Kuş

Güldeğer Gökçek Varol

İpek Nazlı Şahin

Recep Çelik

Masa No: M7

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Sefaköy Minibüs Esnaf Odası

Küçükçekmece Minibüs Esnaf 
Odası

Gaziosmanpaşa-Küçükköy 
Minibüs Esnaf Odası

Kağıthane Şoförler ve Esnaf 
Odası

Beykoz Tokatköy Minibüs Esnaf 
Odası

S.S. 266 No’lu Mavi Esenyurt
Motorlu Taşıtlar Kooperatifi

İBB Meclisi AKP Grubu Başkan 
Vekili

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (İSTESOB) 

İBB Ulaşım Daire Başkanı 
Danışmanı

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT İç Denetim Başkanlığı

İETT Metrobüs Yönetimi

İhsan Çelikbaş

Mehmet Bekiroğlu

Metin Yıldız

Mehmet Demir

Erdoğan Şahin

Şerafeddin Yılmaz

Mehmet Tevfik Göksu

Faik Yılmaz

İlknur Yücel

Ernail Aslan

Mehmet Varol

İsa Demir

Masa No: M8

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Küçükçekmece Minibüs Esnaf 
Odası

Halkalı Minibüs Esnaf Odası

Bağcılar Minibüs Esnaf Odası

Tuzla Minibüs Esnaf Odası

Ümraniye Minibüs Esnaf Odası

Sultanbeyli Minibüs Esnaf Odası

Türkiye Sakatlar Derneği

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Yapı Tesisleri Dairesi

Ali Yılmaz Çelik

İbrahim Yılmaz

Mustafa Nuhoğlu

Mustafa Tahsin Kırıcı

Adnan Filiz, Binali Aslan

Önder Artın

Şükrü Boyraz, Yılmaz Demirel

Ahmet Bulut

Bedri Kulak

Arif Duran

Masa No: M9

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Gebze Harem Minibüsleri 
Yardımlaşma Derneği

Silivri Minibüs Esnaf Odası

Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri 
Derneği

TCDD Taşımacılık A.Ş.

Metro İstanbul A.Ş.

BELBİM A.Ş.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Ulaşım Teknolojileri Dairesi

Ramis Yılmaz

Recep Akıncı

Ahmet Kaplan

İsmail Özdemir

Ali Fırat

Yücel Karadeniz

Süleyman Güler

Zeynep Abut

Köksal Altunkaynak

Masa katılımcı listesi, davetli listesi olup ilgilileri tarafından fiili olarak katılım sağlanmamış olabilir.
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Minibüs Taşımacılığı ile İlgili Yuvarlak Masa
Çalışmalarından Elde Edilen Veriler  

Minibüs Taşımacılığı ile ilgili 9 farklı masada farklı başlıklar etrafında 
şekillenen tartışma ve değerlendirmeler, tespit edilen sorunlar, dile 
getirilen talepler ve çözüm önerileri olarak bu bölümde özetlenmiştir. 
Minibüs Taşımacılığı Masası çalışmaları kapsamında minibüs 
taşımacılığında planlama, mevzuat, ekonomi, altyapı ve eğitim 
konularında mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler ifade 
edilmiş, bu değerlendirmeler Sorunlar ve Talepler başlığı altında 
sıralanmıştır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi adına katılımcılar 
tarafından yapılan çözüm önerilerine ise Çözüm Önerileri başlığında 
yer verilmiştir.

Planlamaya Yönelik
Sorunlar ve Talepler:

• Gelişen yerleşim alanlarında toplu ulaşım 
güzergâhları düzenlenirken öncelikli olarak  
minibüs hatları düşünülmemektedir. 

SORUNLAR VE
TALEPLER

Mevzuata Yönelik
Sorunlar ve Talepler: 

• Farklı otoritelerin farklı mevzuat ilişkilerine 
tabii olması çok başlı bir yönetime ve  
düzenlemeye sebep olmaktadır. Böylece 
kurumsal yapısı güçsüz olan minibüsler  
haklarını yeteri kadar arayamamaktadır. 
Dernek ve odaların yetkilerinin yetersiz 
olması esnafın haklarını savunmakta 
sorunlara  neden olmaktadır. Bu belirsizliğin 
sonucu olarak bazı odalar esnafın haklarını 
savunurken ayrımcılık yapmaktadır. 

• Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi 
Değerlendirme Sisteminde (TUDES) yer 
alan yaptırımların  tekrar gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 25 Eylül 2019 tarihinde 
yapılan Alt Komisyon Toplantısı UKOME 
Kararına dönüştürülmemiştir. 

• Minibüs yaş sınırının düzenlenmesi ve araç 
yaşlarının uzatılması gerekmektedir.

• Minibüslere sonradan yapılan engelli 
aparatları araç muayenesine takılmaktadır. 
Bunun ilgili bakanlık tarafından çözüme 
ulaştırılması gerekmektedir. 

Ulaşım Yönetimine  
Yönelik Sorunlar ve 
Talepler: 

• Minibüslerin ana durak yerlerinin tümü 
İSPARK A.Ş. tarafından işletilmemekte, 
bu nedenle farklı uygulamalarla 
karşılaşılmaktadır.

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik 
Sorunlar ve 
Talepler: 

• Minibüslerin yolcu indirme bindirme alanları 
ve kapalı durakları bulunmamaktadır. 

• Minibüslerin ilk ve son durak alanlarında 
şoförlerin ihtiyaçlarını giderebileceği (wc,  
kafeterya, dinlenme alanı vb.) sosyal 
tesis alanları bulunmamaktadır. Var olan  
tuvaletlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım 
Belgesi olan şoförler için ücretsiz olması  
gerekmektedir. 

• Engelli erişimine uygun araç 
bulunmamaktadır.
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Ekonomik Sorunlar
ve Talepler:

• Açılan ve projelendirilen raylı sistem hatları 
sebebiyle minibüslerin kazançları her geçen 
gün düşmektedir.

• İETT, Özel Halk Otobüsü ve İstanbul 
Otobüs A.Ş. otobüslerine yeni hat açılması  
minibüslerin kazançlarını etkilemektedir.

• Araç yenilemelerinde ÖTV, KDV gibi  
taşımacı lehine indirimler beklenmektedir. 

• AVM’lere çalışan ücretsiz servisler ve ilçe 
belediyelerin siyasi propaganda olarak  
başlattıkları ücretsiz taşımacılıklar 
minibüslerin kazançlarını azaltmaktadır. 

• Tüm toplu taşıma otoritelerine (raylı 
sistemler, otobüs, minibüs, taksi dolmuş 
vb.) ücret artışı eş zamanlı yapılmalıdır.

• Ücret tarifelerine her yıl düzenli artış 
oranlarında zam yapılmaması esnafı 
mağdur etmektedir. 

• İETT, Özel Halk Otobüsü ve İstanbul 
Otobüs A.Ş.’ye verilen sübvanse 
ödemelerinin minibüslere yapılmaması 
haksız rekabete neden olmaktadır. 

• Araçların temizlik ve bakımında taşımacıya 
binen yüklerin kurumlar tarafından  
paylaşılması gerekmektedir.

Eğitime Yönelik
Sorunlar ve Talepler:

• Minibüs şoförlerinin yeterli mesleki 
eğitimden yoksun olması, trafik kurallarına 
uymada ve yolcu iletişiminde sorunlara 
neden olmaktadır.

• Araçlara takılan kameralar araç 
sahiplerinin ve esnaf odalarının erişimine 
açık değildir. 

Planlamaya Yönelik
Çözüm Önerileri: 

• Hat ve güzergâh planlaması toplu ulaşım 
ana planı kapsamında tüm otoritelerin 
haklarını  gözeterek yapılmalıdır. 

• Hatlar raylı sistemleri besleyecek şekilde 
yeniden düzenlenmeli ve atıl konumda 
olan  minibüsler başta taksi olmak üzere 
farklı modlara dönüştürülmelidir. Taksiye 
dönüşecek  minibüslerin belli oranda lüks 
taksiye dönüşümü gerekmektedir. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mevzuata Yönelik
Çözüm Önerileri: 

• Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi 
Değerlendirme Sistemine (TUDES) ilişkin 25 
Eylül 2019  tarihinde yapılan Alt Komisyon 
Toplantısı UKOME’ye gönderilmelidir. 

Ulaşım Yönetimine
Yönelik  Çözüm
Önerileri: 

• Toplu Taşımada çok başlı organizasyon 
yapısının ortadan kaldırılması, Toplu Taşıma  
Sisteminin tek elden ve ana plan dahilinde 
organize edilmesi gerekmektedir. 

• Tüm toplu taşıma otoritelerin güzergâh 
düzenleme talepleri, minibüs esnafının da 
içinde yer aldığı bir alt komisyondan geçmeli 
ve bu şekilde UKOME’ye karar almak üzere  
gönderilmelidir. 

• Araçların temizlik ve bakımları İBB’nin bir 
iştiraki tarafından yapılmalıdır.

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik  
Çözüm Önerileri: 

• Minibüslerin de içinde yer aldığı toplu 
taşıma durakları yapılmalıdır. Bu duraklar 
akıllı ulaşım sistemlerine uyumlu ve otobüs 
durakları ile entegre bir yapıda olmalıdır.

• Minibüslere ait tüm ilk ve son duraklar 
İSPARK tarafından işletilmelidir ve sabit, 
şeffaf bir ücretlendirilme sistemi olmalıdır. 

• İlk ve son durak alanlarında şoförlerin 
ihtiyaçlarının giderileceği sosyal tesis 
alanları  yapılmalıdır. 
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Ekonomiye Yönelik 
Çözüm Önerileri:  

• İlçe belediyelerinin ücretsiz taşımacılıkları 
yasaklanmalıdır. 

• Tüm toplu taşıma otoritelerine her sene 
düzenli olmak şartıyla aynı anda ücret artışı  
yapılmalıdır. 

• Minibüslere de yakıt ve yolcular için 
sübvanse verilmelidir. 

Eğitime Yönelik
Çözüm Önerileri:

• Ulaşım Akademisi ile şoförlere mesleki 
eğitim verilerek, mesleğin itibarı 
arttırılmalıdır.  DEĞERLENDİRME

Yuvarlak masa çalışmalarının ardından masa katılımcıları ikinci 
oturumda kürsüde söz alarak minibüs taşımacılığına ilişkin 
değerlendirme ve görüşlerini çalıştay katılımcıları ile paylaşmıştır. 

Minibüs taşımacılığı emekçilerinin talep, sorun ve çözümlerinin 
konuşulduğu masada TUDES’e ilişkin 25 Eylül 2019 tarihinde yapılan 
Alt Komisyon Toplantısında alınan kararların UKOME’ye gönderilmesi 
konusunda fikir beyanında bulunuldu. Ayrıca korsan taksi sorununa 
yönelik ihtiyaçların karşılanamaması çıkarımında bulunulduktan 
sonra bir kısım minibüsün taksi ve lüks taksi moduna transferi ile 
korsan taksi ile mücadele edilebileceği belirtildi.

Konuşmaların diğer bir odak noktası ise daha iyi hizmet verebilmenin 
anahtar noktasının daha iyi hizmet alabilme olduğu idi. Bu bağlamda 
kentsel uygulamalar ile durakların ihtiyaçlara cevap verebilir hale 
getirilmesi ve indirme-bindirme alanlarının daha okunabilir hale 
getirilmesi talepleri iletildi.

Minibüs esnafının ekonomik beklentilerinin de iletildiği konuşmalarda 
İSPARK alanlarının minibüs şoförlerine özel indirimli hale getirilmesi 
talebi iletildi. Ayrıca kilometre bazlı bir çalışma ile fiyat düzenlemesi 
yapılması ve araçlarda İstanbulKart kullanılabilmesi talepleri dile 
getirildi.
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4 MASA / 38 KATILIMCI

Otobüs
Taşımacılığı Masa No: O1

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İETT Ulaşım Planlama Dairesi

İETT Hızlı Otobüs-Metrobüs 
İşletme Dairesi

İstanbul Otobüs A.Ş. 

İstanbul Otobüs A.Ş.

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri 
Odası

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.

İBB Meclisi CHP Grubu 
Başkanvekili

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Hukuk Müşavirliği

İhsan Eroğlu

Burak Sevim

Ali Evren Özsoy

Kani Coşkun

Göksel Ovacık

Yalçın Beşir

İsmail Doğan Subaşı

Ozan Külekçi

Özlem Bingöl

Süleyman Bayer
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Masa No: O2

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Otobüs A.Ş.

İstanbul Otobüs A.Ş.

Özulaş A.Ş.

Mavi Marmara Ulaşım

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik
Komisyonu

İstanbul Sürücü Kursları ve
Eğitimcileri Federasyonu

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Mustafa Tezgel

Hakan Uşar

Zeynel Abidin Yılmaz

Ramazan Gürler

Abdullah Özdemir

Turan Yıldız

Ahmet Ayla

Deniz Altaş

Günay Öksüz

Masa No: O4

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İETT Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı

İstanbul Otobüs A.Ş.

Öztaş Ulaşım A.Ş.

İSTAŞ İstanbul Çift Katlı Ulaşım
İnşaat A.Ş.

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri 
Sendikası

İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürü

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Büşra Buran 

Z.Ömer Karakaya

Zakir Uzun

Talip Çamlıca

Kemal Çetin

Mükremin Kara

Belkıs İnci

Mehmet Ak

Masa No: O3

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İETT Otobüs İşletme Dairesi

İstanbul Otobüs A.Ş.

İstanbul Otobüs A.Ş.

İstanbul Halk Ulaşım A.Ş.

Kentiçi İstanbul A.Ş.

İstanbul Sürücü Kursları
Federasyonu

Türk Sürüş Akademisi

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik 
Komisyonu

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Ulaşım Dairesi

Ayhan Ayvaz

M.Çağrı Çelebi

Ağa Aldıkaçtı

Yaşar Geyik

İsmet Aktürk

Özkan Çelik

Selçuk Dedeoğlu

Ali Haydar Kahraman

Fatih Doğan

Onur Sultan Yavuz

Erol Ayartepe

Masa katılımcı listesi, davetli listesi olup ilgilileri tarafından fiili olarak katılım sağlanmamış olabilir.
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Otobüs Taşımacılığı ile İlgili Masalardan Elde Edilen Veriler   

Otobüs Taşımacılığı ile ilgili 4 farklı masada farklı başlıklar etrafında 
şekillenen tartışma ve değerlendirmeler, tespit edilen sorunlar, 
dile getirilen talepler ve çözüm önerileri bu bölümde özetlenmiştir. 
Masa çalışmalarında, minibüs taşımacılığında planlama, mevzuat, 
ekonomi, altyapı ve eğitim konularında mevcut durumda karşılaşılan 
sorunlar ve eksiklikler ifade edilmiş, bu değerlendirmeler Sorunlar 
ve Talepler başlığı altında sıralanmıştır. Dile getirilen eksikliklerin 
giderilmesi adına katılımcılar tarafından yapılan çözüm önerilerine ise 
Çözüm Önerileri başlığında yer verilmiştir. 

Yönetim - Mevzuata
Yönelik Sorunlar ve
 Talepler:

• Dünya’da hiçbir ülkede toplu taşıma kâr 
getiren bir yatırım değildir. Daha konforlu,  
güvenli ve sürdürülebilir bir kamu hizmeti 
anlayışı ön planda olmalıdır. 

• Toplu taşıma aracı kullanım belgesi 
verilirken belediye dışı kurumların belediyeye 
entegrasyon sağlamaması nedeniyle çok 
fazla bürokratik engelle karşılaşılmaktadır. 

• Halâ belde otobüslerinde nakit para 
kullanımı bulunmakta bu da vatandaşlarla 
ilişkilerde sorun yaşatmaktadır. 

• Ruhsatlandırma konusunda karmaşa 
yaşanmaktadır.

• Durak isimleri nedensiz şekilde 
değiştirilmekte, siyasi propaganda 
malzemesi olarak kullanılmakta ve o 
bölgedeki halkın bildiği yöreye özgü isimler 
kullanılmamaktadır.

SORUNLAR VE
TALEPLER

Planlamaya Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

• Ulaşım araçları arasındaki entegrasyon 
yetersiz kalmaktadır. 

• TEM’e yakın hatların duraklarında aşırı 
yoğunluklar bulunmaktadır.

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

• Özel halk otobüslerinin garaj ve parklanma 
alanları bulunmamaktadır.

• Şoförlerin genel ihtiyaçlarının 
karşılanmasında durak alanlarındaki tesisler 
yetersiz kalmaktadır. 

• İstanbulkart dolum cihazları teknolojik 
açıdan yetersizdir. Para üstü vermemesi, 
kredi kartı kullanımına uygun olmaması 
sorunlardan bazılarıdır. 

• Metrobüs duraklarında yürüyen merdiven 
ve asansörlerin bakımsız olması ve gereksiz  
kullananlardan ötürü gerçekten ihtiyacı 
olan vatandaşlar kullanamamaktadır.

• Otobüslerde seslendirme sisteminde 
sorunlar bulunmaktadır. 
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Ekonomik Sorunlar
ve Talepler:

• Otobüs taşımacılarının gelir ve giderleri 
arasında dengesizlik bulunmaktadır.

• İBB tarafından verilen sübvansiyon desteği 
arttırılmalıdır.

• Usulsüz, ücretsiz ve indirimli kartların 
fazlalığı zarara sebep olmaktadır.

• Zam oranları TEFE-TÜFE oranında 
arttırılmamaktadır. 

• Marmaray’ın aktarma almaması gibi 
aktarma sorunları bulunmaktadır.

• Bazı belediyelerin ve AVM’lerin ücretsiz 
taşımacılık yapması sorun oluşturmaktadır.

Eğitime Yönelik
Sorunlar ve Talepler:

• Şoförlere verilen eğitim yetersiz 
kalmaktadır. 

Denetime Yönelik
Sorunlar ve Talepler:

• TUHİM tarafından otobüs şoförlerine 
verilen kartların diğer şoför kartlarından 
farklı  olmaması nedeniyle tüm şoförler 
göster geç yaparak otobüslere ücretsiz 
binmeye çalışmaktadır. Otobüs şoförleri 
de diğer otobüs şoförlerinin otobüslere 
ücretsiz binmesine göz yummaktadır.

• Vatandaşların otobüslere orta kapıdan 
veya arka kapıdan binmesi sorun 
yaratmaktadır.

• Denetimlerde ceza kıstasları 
esnetilmektedir. Bu durum suistimallere 
sebep olmaktadır.

• Araç içi akıllı uygulamalar (validatör, 
akyolbil sistemi vb.) devamlı hata vermekte 
ve  yetersiz kalmaktadır. 

• Araç içi akıllı uygulamaların yetersiz 
olmasından dolayı yolcu, personel ve işletme  
arasında tartışma ve sorun yaşanmaktadır. 

Yönetim - Mevzuata
Yönelik Çözüm
Önerileri

• Otobüs taşımacılığı ile ilgili karar alma 
süreçlerine özel halk otobüsü temsilcileri de  
dahil edilmelidir. 

• Kurumsallaşmanın sağlanması ve dar bölge 
sistemleri oluşturularak gelir dengesizliğinin  
ortadan kaldırılması gerekmektedir.

• Kısa sürede otobüs sorununun 
çözülebilmesi için, tek renk otobüs, 
tek otorite olmalı,  maliyet+kâr modeli 
uygulanmalıdır. 

• Ruhsatlandırmalar tek yapı tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

• Standartları belirleyecek bir otoritenin 
olması ve bütün paydaşların aynı çatı 
altında  birleşmesi gerekmektedir. 

• Plaka tahsis veya tahdidinin oluşturulması 
H ve ÖHO plaka verilmesi gerekmektedir.

• ÖHO taşımacılığı açısından yönergenin 
günümüz şartlarına göre yenilenmesi  
gerekmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Planlamaya Yönelik
Çözüm Önerileri:

• Anahat – besleme modeline göre hatlar 
yeniden dizayn edilmelidir.

• Modlar arası entegrasyon sağlanmalıdır.

• Raylı sistemlere paralel hatlar, besleyici 
hale getirilmelidir.

• Durak isimlerinin o yöreye özgü en bilindik 
adları taşıması sağlanmalıdır.

• Toplu taşımada yüke dayalı hizmet 
modelinden, yolcu güvenliği konforuna 
dayalı hizmete  yönlendirilerek özel araç 
kullanımı azaltılmalıdır. 
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Fiziksel ve Teknik
Altyapıya Yönelik
Çözüm Önerileri:

• İETT garajları halk otobüsleri tarafından da 
kullanılmalıdır.

• Toplu taşımaya yönelik tercihli yol ve geçiş 
üstünlüğünden yararlanmanın sağlanması  
gerekmektedir.

• Erişilebilirlik izleme ve denetleme 
yönetmeliğine göre otobüsler ve minibüsler 
dahil toplu taşıma araçları engellilere uygun 
hale getirilmelidir.

• Akıllı duraklar görme ve işitme 
engelliler açısından geliştirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır.

• Servis minibüsleri için gar içerisinde 
parklanma alanları oluşturulmalıdır.

• 65 yaş kartlarına süre sınırlaması, öğrenci 
kartlarına yaş sınırlaması, Özel Halk 
Otobüsleri için de tahdit uygulaması 
getirilmelidir. 

• İstanbulkart dolum makinaları 
arttırılmalıdır. 

• İstanbulkart minibüslere uygulanarak 
entegrasyon sağlanmalıdır.

• Otobüslerde İstanbulKart satışı yapılmalıdır. 
(şoför satabilir / otomatlar verebilir)

• İstanbulKart sisteminin kredi kartları ile 
uyumlu hale getirilmesi yetersiz bakiye 
sorununu çözecektir.

• Toplu taşımacılık yapan otobüsler için 
öncelikli, ayrıcalıklı, tercihli yol uygulaması  
düşünülmelidir. 

• E-5’te ve TEM üzerinde pik saatlerde 
bölünmüş yol uygulamasıyla Özel Halk 
Otobüs hatları çalıştırılabilir.  

• Elektrikli otobüs için teşvik sunulmalıdır. 

• Yol enkesitlerine uygun araç boyutu 
seçilmelidir. 

• Tüm otobüsler alçak tabanlı ve engelli 
kullanımına uygun olmalıdır.

• Metrobüs duraklarındaki asansör ve 
yürüyen merdivenlerin bakımı yapılmalıdır.

• Araç içi akıllı uygulama ve teknoloji aletleri 
İBB tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

• İETT ve Halk Otobüslerinde sesli iç ve 
dış anons sistemlerinin kontrol edilmeli 
ve sürekli  çalışır konumda olması 
sağlanmalıdır. 

• Metrobüslerde eksik olan anons sistemleri 
tamamlanmalıdır.

• İETT’nin kullandığı “MOBİETT” 
uygulamasının erişilebilirlik sorunlarının 
bir an önce  çözülerek bir sonraki sürümü 
eksiksiz çıkarılmalıdır.

• Km bazlı/maliyet bazlı hakediş modeline 
geçilmelidir. Sübvansiyonlar yolcu başına  
olmalıdır. 

• Mavi abonman ile tam bilet arasındaki 
makas kapatılmalıdır. 

• Aktarma sürelerinin ve ücretlerin yeniden 
güncellenmesi gerekmektedir.

• Zamların düzenli olarak TEFE-TÜFE’ye göre 
ayarlanması gerekmektedir.

• 10 yılda bir devlet tarafından KDV’siz 
ÖTV’siz araç alımının sağlanması ve 
servis bakım onarımı için 5 yıllık sözleşme 
yapılması uygun olacaktır.

• Özel Halk Otobüsü sahiplerine, daha büyük 
yatırım yapabilmeleri için uzun vadeli 
güvence verilmelidir.

Ekonomiye Yönelik
Çözüm Önerileri:

Eğitime Yönelik
Çözüm Önerileri:

• Şoförler ödüllendirilmelidir. Ayrıca E tipi 
ehliyetlerde 5 yılda bir, B  tipi ehliyetlerde 10 
yılda bir trafik davranış dersleri verilmelidir. 

• Reklamlar ve tanıtımlar aracılığı ile toplu 
ulaşım kültürünün halka öğretilmesi ve  
benimsetilmesi gerekmektedir.

• ÖHO şoförlerinin İstanbul kamplarında 1 
haftalık rehabilite eğitiminden geçirilmesi  
faydalı olacaktır.
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• Usulsüz kart kullanımının önüne geçebilmek 
için güçlü bir irade oluşturulması  
gerekmektedir.

• Personel ve yolcu arasında usulsüz kart 
kullanımı için yaşanılan tartışmaları çözmek 
amacıyla ihbar sistemi kurulmalıdır. 

• Engellilerin raporları yeni kriterlere göre 
tekrar güncellenmelidir.

• Cezalar esnetilmeden uygulanmalıdır.

Denetime Yönelik
Çözüm Önerileri:

DEĞERLENDİRME

Yuvarlak masa çalışmalarının ardından masa katılımcıları ikinci 
oturumda kürsüde söz alarak otobüs taşımacılığına ilişkin 
değerlendirmelerini ve görüşmelerini çalıştayın katılımcıları ile 
paylaşmıştır. Bu konuşmalarda şu başlıklar ve değerlendirmeler öne 
çıkmıştır:

Otobüs taşımacılığı temsilcileri aracılığıyla iletilen sorunlar 
incelendiğinde, araçlarını park etme konusunda mekânsal sıkıntıların 
ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca İstanbul kartların kullanımına 
dair usulsüzlükler tespit edildiği belirtildikten sonra şoför-yolcu 
tartışmalarının önüne geçmek adına farklı ihbar sistemlerinin 
önceliklendirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Özel halk otobüsü şoförlerinin en temel probleminin geleceğe dair 
duydukları güvensizlik olduğu ifade edilmiştir. Gelecekle ilgili duyulan 
tereddütler nedeniyle ilgili esnafların çeşitli sıkıntılar yaşadığına 
değinilmiştir. Sektöre bireysel olarak yaptıkları yatırımların bir 
ömrünün olmadığını, her an bir müdahalenin yapılması ve işlerinden 
olma korkusu yaşadıklarını, bu nedenle bir an önce performans bazlı 
ödeme sistemine geçilmesi gerektiğini (Km bazlı+Sabit maliyet) 
belirtmişlerdir. 
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3 MASA / 27 KATILIMCI

Servis
Taşımacılığı

Masa No: S1

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Umum Servis Araçları Odası 
(İSAROD)

İstanbul Servis Esnafı Derneği 
(İSED)

Tüm Otobüsçüler Federasyonu 
(TOF)

Nakliyat-İş Sendikası (DİSK)

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İBB Trafik Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi

Hamza Öztürk

Murat Naci Coşar

Mustafa Yıldırım

Hüseyin Evcimen

Ömür Yılmaz

Şenol Altınışık

Mustafa Tek

Bülent Çalışan
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Masa No: S2

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Umum Servis Araçları Odası 
(İSAROD)

İstanbul Taşımacılar Birliği 
Derneği (İSTAB)

Türkiye Ulaş İş Sendikası

Servisçiler Federasyonu

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik
Komisyon

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB)

Profesyonel Taşımacılar Derneği

İBB Meclisi MHP Grubu Başkan 
Vekili

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Fi̇lo Yönetim Müdürlüğü

Murat Bozkurt

Turgay Gül

Abdurrahim Barin

Hakan Orduhan

Nizamettin Altıntaş

Erol Beşe

Murat Ok

Volkan Yılmaz

Ekrem Kuru

Hasan Çelikdelen

Masa No: S3

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Servis Esnafı Derneği 
(İSED)

İstanbul Taşımacılar Birliği 
Derneği (İSTAB)

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 
(TOFED)

Türkiye Ulaş İş Sendikası

Voltlines Ulaşım Servisi

İBB Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Satınalma Dairesi

Cuma Tekin

Aziz Baş

Adnan Değirmenci

Bayram Onbir

Ali Halabi

Bülent Özgen

Yunus Türkdil

Taşkın Ilıca

Servis Taşımacılığı ile İlgili Masalardan Elde Edilen Veriler 

Servis Taşımacılığı ile ilgili 3 farklı masada farklı başlıklar etrafında 
şekillenen tartışma ve değerlendirmeler, tespit edilen sorunlar, dile 
getirilen talepler ve çözüm önerileri olarak bu bölümde özetlenmiştir. 
Masa çalışmalarında servis taşımacılığında planlama, mevzuat, 
ekonomi, altyapı ve eğitim konularında mevcut durumda karşılaşılan 
sorunlar ve eksiklikler ifade edilmiş, bu değerlendirmeler Sorunlar 
ve Talepler başlığı altında sıralanmıştır. Dile getirilen eksikliklerin 
giderilmesi adına katılımcılar tarafından yapılan çözüm önerilerine ise 
Çözüm Önerileri başlığında yer verilmiştir. 

Masa katılımcı listesi, davetli listesi olup ilgilileri tarafından fiili olarak katılım sağlanmamış olabilir.
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Yönetim - Mevzuata 
Yönelik Sorunlar ve 
Talepler:

• Turizm taşımacılığı yapmakta olan 
servislerin 4925 sayılı yasa gereği Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldıkları D2-
B2 belgeleri ve gerekli tüm evrakları 
almasına rağmen UKOME tarafından 
alınması zorunlu yol belgeleri tüm araçlara 
verilmemektedir.

• Serviste, taban fiyat ve kontak açma 
bedellerini ödemeyen firmalara yaptırım 
uygulanmamaktadır.

• Servis sürücüsü olarak çalışanların almak 
zorunda olduğu belgeler çok fazladır. 
(Ehliyet, SRC, Psikoteknik, Sürücü Kartı, 
Mesleki Yeterlilik Belgesi, Milli Eğitim 
Sertifikası)

• Okul servislerinde yer alan rehber personelin 
ilgili bakanlık tarafından istenilen yaş ve 
mezuniyet şartı nedeniyle teminlerinde 
sıkıntı yaşanmaktadır.

SORUNLAR VE
TALEPLER

Planlamaya 
Yönelik Sorunlar ve 
Talepler:

• Okul servis araçları okulların kapalı 
olduğu dönemlerde ihtiyaç fazlası şekilde 
kalmaktadır.

• Kademeli saat uygulaması bulunmaması 
nedeniyle servis araçları belli saatlerde 
sıkışmış durumdadır.

• Servis araçlarının park yerleri 
bulunmamaktadır. Ayrıca bulunan yerlerde 
sosyal tesis bulunmamaktadır.

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

Ekonomik Sorunlar 
ve Talepler:

• Araçlardan ilgili bakanlık tarafından 
istenilen ilave donanımların maliyeti yüksek 
olması nedeniyle esnaf zorlanmaktadır.

• Plaka üzerinden satış imkânı 
verilmediğinden ek noter maliyeti 
ödenmektedir.

Denetime Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

• Kamu veya özel sektör servis ihalelerinde 
UKOME’nin belirlediği araç yaş sınırlarına 
uyulmamaktadır.

• Araç tanımlanmamış plakalar nedeniyle 
stokçuluk yapılmaktadır.

Yönetim - Mevzuata
Yönelik Çözüm
Önerileri:

• Toplu taşıma araçlarına bakım yönetim 
sistemi kurulmalıdır.

• Valilik ve Milli Eğitimle protokol yaparak 
okul servis araçlarındaki rehber personelin 
mezuniyet ve yaş zorunluluğu kaldırılarak, 
kısa süreli eğitimlerle çözüm bulunmalıdır.

• Servis sürücüsü olabilmek için Ehliyet ve İBB 
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi yeterli 
olmalıdır.

• UKOME’de servis konularında imza hakkı 
dernek veya meslek odalarına verilmelidir.

• 25.05.2015 sonrası servis sektörüne girmiş 
aktif çalışan 11.06.2019 tarihine kadar yetki 
belgesini, oda kaydı ve araçlarını almış tüm 
kişiler sisteme dahil edilmelidir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Planlamaya Yönelik
Çözüm Önerileri:

• Servis dahil tüm ulaşım modları birbiri ile 
tam entegre olmalıdır.

• Belirli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunun 
azaltılması ve servis taşımacılığının 
gün içinde daha verimli kullanılmasının 
sağlanması amacıyla kademeli saat 
uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 

• Okul servisi yapan araçlar, okulların kapalı 
olduğu dönemde İBB’den özel izin belgesi 
alarak İstanbul içinde turizm taşımacılığı 
yapabilmelidir.

• 9+1 araçlara güzergâh belgesi ve süreli 
tahsisli plaka verilmelidir. Ayrıca İstanbul’un 
ihtiyaç duyduğu ek servis plakası, belirli bir 
bedel karşılığı verilmelidir.

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Mevzuat gereği ilgili bakanlık tarafından 
istenilen ve servis araçlarında 
bulundurulması zorunlu olan donanımların 
(Güvenlik Kamerası, Araç Takip Sistemi 
vb.) maliyeti sadece taşımacı esnafının 
üzerine yüklenmemeli ve servis taşımacılığı 
ücretlerine bu tür donanımlar için ilave 
farklar yansıtılmalıdır.
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Ekonomiye Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Okul yönetimi ve işverenlerin, mevzuata 
uygun araç istemesinin sağlanması ve 
araçların daha ekonomik kullanılması için 
gereksiz lüks ve yeni model araç taleplerinin 
engellenmesi gerekmektedir.

• Servis araçları için ilk durak ve son 
durak yerleri ile park yerleri belirlenerek 
bu noktalarda ihtiyaç tesisleri 
bulundurulmalıdır.

• Şehir merkezinde bulunan stadyumların 
otoparkı ve hafta içi kullanılmayan piknik 
alanları ile Kıraç, Ümraniye, Sancaktepe 
gibi bölgelerdeki hazine arazileri otopark 
olarak kullanılmalıdır.

• Turizm sürücülerinin hızlandırılmış dil 
eğitimi alması gerekmektedir.

Eğitime Yönelik 
Çözüm Önerileri:

Denetime Yönelik
Çözüm Önerileri:

• Saha denetimlerine, denetim görevlileri ile 
birlikte esnaf temsilcilerinin de katılımının 
sağlanması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

Yuvarlak masa çalışmalarının ardından, masa katılımcıları 
ikinci oturumda kürsüde söz alarak servis taşımacılığına ilişkin 
değerlendirmelerini ve görüşmelerini çalıştayın katılımcıları ile 
paylaşmıştır. Bu konuşmalarda şu başlıklar ve değerlendirmeler öne 
çıkmıştır:

Servis taşımacılığı temsilcileri tarafından servis park alanlarının 
İstanbul trafiğinde yoğunluk arttırıcı etkisinin azaltılması adına 
parklanma alanı düzenlemesi uygulaması talep edilmiştir. Servis 
araçlarındaki boş koltukların doldurulması için mobil aplikasyonların 
kullanılır hale getirilmesi gündeme getirilmiştir. İstanbul trafiğinde 
yoğunluk arttırıcı bir unsur olan servis araçlarının eş zamanlı trafiğe 
çıkması sorununu çözmek adına kamu kurumları ve özel sektörün 
çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmesi talebi iletilmiştir.

UKOME’de temsilci taleplerinin iletildiği konuşmaların ardından servis 
şoförlerinin meslek için gerekli belgelerin fazlalığı konusunda da 
sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Özellikle okul servislerinin yaz aylarında 
atıl kalması sorunu gündeme getirilmiş, bu araçların yaz aylarında 
turizm amaçlı kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerektiği belirtilmiştir.

TUDES uygulamasının yaptırımı ağır olan bazı maddelerin 
iyileştirilmesi için 25 Eylül 2019 tarihinde yapılan Alt Komisyon 
Toplantısında alınan kararlar UKOME’ye gönderilmeli, esnafın bu 
anlamda biraz rahatlatılması gerekliliği ve talebi vurgulanmıştır.
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5 MASA / 45 KATILIMCI

Taksi,
Taksi Dolmuş
Taşımacılığı

Masa No: T1

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 
(İTEO)

İBB Meclisi İyi Parti Grubu
Başkan Vekili

İBB Zabıta Daire Başkanlığı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB)

Tüketiciyi Koruma Derneği

İBB Trafik Müdürlüğü

İstanbul Şoförler Esnaf Odası

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Eyüp Aksu

İbrahim Özkan

Engin Ulusoy

Taşkın Arık

Onur Cingil

Mustafa Sünnetçi

Cem Sert

Şirvan Erdin



64 65

Masa No: T2

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Taksi-Dolmuş Ulaşım 
Hizmetleri Derneği 

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 
(İTEO)

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği

İBB Avrupa Yakası Zabıta 
Müdürlüğü

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik 
Komisyonu

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Ford

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İsmet Dalcı

Veli Yurt

Kıyasettin Telli

Aytekin Ayhan

Hakan Aplak

Mustafa Koral

Musa Yazıcı

Mustafa Talha Sağıroğlu

Mustafa Çizmecioğlu

Masa No: T3

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Bayrampaşa Taksiciler Odası

Taksi Hakları Derneği

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 
(İTEO)

İstanbul Havalimanı Taksiciler 
Kooperatifi

İstanbul Taksiciler Birliği

İstanbul Taksi-Dolmuş Derneği

Ümraniye Motorlu Taşıt Sahipleri 
ve Şoförler Esnaf Odası

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik 
Komisyonu

Tüketici Dernekleri Federasyonu

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Kamil Can

Osman Oruç

Engin Arabul

Fahrettin Can

İrfan Öztürk

Mehmet Ayvaz

Nezih Mert

Birkan Birol Yıldız

Hasan Çiçek

Hüseyin Güner

Masa No: T4

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İstanbul Havalimanı Taksiciler 
Kooperatifi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 
(İTEO)

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi̇

Taksi Hakları Derneği

Kartal Taksi Durakları Derneği

İstanbul Taksi-Dolmuş Derneği

İstanbul Taksi-Dolmuş Ulaşım 
Hizmetleri Derneği

Ümraniye Motorlu Taşıt Sahipleri 
ve Şoförler Esnaf Odası

İGA Türkiye İstanbul Havalimanı 
İşletmesi

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Yusuf Tuna

Adem Coşkunyürek

Kadir Sivriburun

Sinem Sezgin

Özcan Tunur

Ünal Dumanlı

Serkan Altınışık

Hayrullah Behiç

Hakan Keleş

Özlem Türkmen

Masa No: T5

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Taksi Hakları Derneği

Kartal Taksi Durakları Derneği

İstanbul Taksi Durakları Derneği

Tüketici Örgütleri Federasyonu

Tüketici Hakları Derneği̇

İBB Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Destek Hi̇zmetleri Dairesi

Salih Altunışık

Kadir Ardıç

Yasin Yılmaz

Levent Küçük

Musa İlhan

Sabri Aydın

Fulya Solmaz

Şeyda Benlioğlu Kurnaz

Nuri Baltacı

Masa katılımcı listesi, davetli listesi olup ilgilileri tarafından fiili olarak katılım sağlanmamış olabilir.
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Taksi-Taksi Dolmuş Taşımacılığı ile İlgili Masalardan Elde 
Edilen Veriler 

Taksi-Taksi Dolmuş Taşımacılığı ile ilgili 5 farklı masada farklı 
başlıklar etrafında şekillenen tartışma ve değerlendirmeler, tespit 
edilen sorunlar, dile getirilen talepler ve çözüm önerileri olarak bu 
bölümde özetlenmiştir. Masa çalışmalarında taksi-taksi dolmuş 
taşımacılığında planlama, mevzuat, ekonomi, altyapı ve eğitim 
konularında mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler ifade 
edilmiş, bu değerlendirmeler Sorunlar ve Talepler başlığı altında 
sıralanmıştır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi adına katılımcılar 
tarafından yapılan çözüm önerilerine ise Çözüm Önerileri başlığında 
yer verilmiştir. 

Yönetim - Mevzuata 
Yönelik Sorunlar ve 
Talepler:

• TUDES sisteminin henüz anlaşılamadığı 
ve yorumlanmasında farklılıklar olduğu  
görülmektedir. 

• Mevcut taksi uygulamalarında aksaklıkların 
sürdüğü, kullanıcıların sorunlarının devam 
ettiği görülmektedir.

• İstanbul Havalimanından dönüşlerde, 
havalimanı kooperatifi dışındaki taksilerin 
müşteri  almasına izin verilmemektedir. 

• Ruhsatlandırma sürecinde bir takım eksiklik 
ve aksaklıkların olduğu görülmektedir.

• UKOME kararları gereği verilen turizm 
belgeleri ile kayıt dışı taksi taşımacılığı 
yapılabilmektedir.

• Tüketici hakları derneklerinin UKOME’de 
temsiliyet hakkı bulunmamaktadır.

• C segmentinde yer alan araçların yerlilik 
şartı kaldırılmalıdır. 

• UKOME kararlarında STK görüş ve önerileri 
alınmamaktadır. 

SORUNLAR VE
TALEPLER

Planlamaya 
Yönelik Sorunlar ve 
Talepler:

• İstanbul’daki taksi sayısı yetersizdir.

• Taksi dolmuşları, yeni açılan toplu 
ulaşım hatları nedeniyle yolcu bulmakta  
zorlanmaktadır. 

• Taksi yolcusu belli saatler aralığında taksi 
duraklarında araç bulamamakta buna bağlı 
olarak korsan taksiye yönelim artmaktadır. 

• TUDES sisteminin (özellikle veraset 
yargı süreci gibi durumlarda) bir takım 
entegrasyon sorunları mevcuttur. 



68 69

Fiziksel ve Teknik
Altyapıya Yönelik
Sorunlar ve Talepler:

• Yolcu ile şoför arasında güvenlik 
kabini olmaması şoförün güvenliğini  
etkilemektedir. 

• Taksiler pazarlık usulü taksimetre açmadan  
yolcu taşımak için havalimanına giden yolcu 
katında park etmektedirler.

• Taksi esnafının duraklarla ilgili özellikle 
gece saatlerinde yaşanan sorunları devam 
etmektedir.

• İstanbul’da özellikle belli saatlerde 
yoğun olmak üzere, taksi ihtiyacına 
talebin karşılanamadığı, araç verimliliği 
ve optimizasyonun yeterince regüle  
edilemediği görülmektedir. 

• iTaksi, taksi sektörü için en önemli araç 
olmasına rağmen halâ istenilen düzeyde 
değildir.

• Gayri yasal araç kiralama sorunları 
bulunmaktadır. 

• Taksi şoförlerinin gayri yasal taksi 
kiralama sistemi nedeniyle geçim sıkıntısı 
bulunmaktadır. 

• İstanbul’daki AVM’lerin ulaşım ihtiyacını 
ücretsiz sağlamaları sektöre zarar 
vermektedir.

• Lüks taksi tarifeleri yeniden 
düzenlenmelidir.

Denetime Yönelik
Sorunlar ve Talepler:

• Denetim elemanları yetersizdir. 

• Çalışma ruhsatında şoför kayıtlı değil ise 
para cezası verilmelidir. 

• Otellerin önünü taksi durağı gibi 
kullananların sayısı her gün artıyor. Turizm 
taşımacılığı  adı altında WhatsApp grupları 
üzerinden taşımacılık yapılmaktadır. Bunun 
önüne acilen  geçilmelidir.  

• Hata yapıldığında hemen ceza verilmemeli, 
1 hafta süre verilmelidir.

Ekonomik Sorunlar
ve Talepler:

Yönetim - Mevzuata 
Yönelik Çözüm 
Önerileri:

• İdaremize sunulan örneklerde olduğu gibi 
farklı modellerin tartışılarak İstanbul’a 
özgü bir taksi modeli oluşturulup 
UKOME’ye iletilmesi ve hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.

• TUDES sistemindeki eksiklikler giderilmeli, 
yargı süreci tamamlanmayan süreçlere 
ilişkin  farklı bir formül sunulmalıdır. 

• Aynı durakta çalışan şoförler durak 
üzerinde SGK’lı olmalı ve sadece ilgili 
durakta  çalışabilmelidir.  

• Modlar arası dönüşüm yapılmamalıdır. 
 
• Taksi ve taksi dolmuş yönergeleri 

ayrılmalıdır. 

• Toplu taşıma aracı kullanma belgesi 
olan tüm şoförler istediği araçlarda 
çalışabilmelidir.

• İsteyen taksi dolmuş sahibi taksiye 
dönebilmelidir.

• UKOME’de taksi esnafı temsiliyeti için alt 
komisyonlara sahada olan kişilerden seçim  
yapılmalıdır. 

• Araç alımlarında yaş sınırları 4’e kadar 
çıkarılmalıdır. 0-4 arası olmalıdır.

• C segmenti kuralı korunarak araç marka ve 
yerli ürün sınırı kaldırılmalı ve araç çeşitliliği  
sağlanmalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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• Yürürlükteki mevzuat gereği yeni ihdas 

edilecek T plakalı taksiler için kapalı 
zarf usulü ihale yapılmalıdır. Dönüşüm 
olmamalıdır.

• Yapılacak ihale kademeli olmalı, ihale bedeli 
mevcut taksi sahiplerine dağıtılmalıdır.

• 2019 sonu ÖTV muafiyeti bitmiştir. C 
segmentte 0-3 yaş XL araçlarda 0-4 ilk 
alım yaşı olmalıdır. Station Wagon araç 
alımı kolaylaştırılmalı, %51 yerlilik oran şartı 
kaldırılmalıdır. 

• Trafik cezalarının şoförler üzerinde caydırıcı 
olması için taksi sahipleri bilgilendirilmelidir.

• Nöbetçi eczane gibi nöbetçi şoför 
uygulaması olması ve iş hukuku ve 
güvenliğine göre şoförlerin çalıştırılarak 
denetlenmesi gerekmektedir. 

Planlamaya Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Müşteri deneyimi kavramından hareketle, 
açık veri sisteminin hayata geçirilmesi ve 
kamu refleksine uygun (kişisel verilerin 
gizliliği, serbest piyasa ekonomisi vb. 
hususlar) şekilde gerçekleşmesi, İstanbul’un 
en önemli meselelerinden taksi sorununun 
çözümüne katkı sağlayacaktır.

• Toplu ulaşıma ilişkin sorunların bütüncül 
bakış açısı ve açık veri sistemini esas 
alması çıkarılması gereken toplu ulaşım 
kanuna altlık olacak çalışmalarla mümkün 
olabileceği  görülmüştür. 

• Toplu ulaşımda belediye tarafından yapılan 
taşımacılık payı arttırılmalıdır.

• Toplu ulaşım modları arasında entegrasyon 
sorunu çözülmelidir. 

• İBB’nin verdiği filo taşımacılık izinleri yeni 
yılda verilmemelidir. 

• İstanbul’daki bütün taksilerin koordineli hale 
getirilip yetersiz kaldığına kanaat getirilirse,  
ihale usulü ile değil de mevcut araçlardan 
dönüşüm yoluyla çözüm bulunmalıdır. 

• Korsan taşımacılığın önlenmesi için 
İstanbul’a yeteri kadar ticari plaka ihalesi  
yapılmalıdır. 

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Gerekli revizyonunun yapılarak, taksi 
esnafının rahat edeceği ve vatandaşa 
hizmet  edeceği ortamlar hazırlanmalı, 
esnafın yaşadığı sorunlar çözümlenmelidir.

• Segment konusunda %51 yerlilik şartı 
kaldırılmalıdır. 

• iTaksi sistemi tüm araçlara yayılmalıdır. 
Ayrıca İTEO’ya yetki verilmelidir.

• Araç ve şoför kalitesi artırılmalı, bütün 
araçlar duraklara bağlanmalı, araçlar temiz 
hale getirilmelidir. 

• Taksi duraklarının bağlantılı hale gelmesi 
sağlanmalı ya da daha büyük çaplı Call 
Center uygulamaları kurulmalıdır. 

• Dijital taksi çağırma hizmetleri özel sektör 
işletmesi tarafından yapılmalıdır. İBB  
düzenleyici ve denetleyici rolde olmalıdır.

• Korsan taşımacılığın önlenmesi için 
İstanbul’a yeteri kadar ticari plaka ihalesi  
yapılmalıdır. 

Ekonomiye Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Her yıl düzenli olarak enflasyon oranında 
zam yapılmalıdır. 

• Trafiğin yoğunluğuna göre kademeli 
taksimetre kullanılmalıdır. 

Eğitime Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Toplu ulaşımda entegre bakış ufkunu 
verecek bilgilendirme ve eğitim süreçleri  
arttırılarak ulaşım paydaşlarının sorunları 
giderilmeli ve toplu ulaşım bilinciyle sorun  
çözümlenmelidir. 

• Toplu ulaşım ekiplerinin sayısı arttırılmalıdır.

• Toplu ulaşım sürücülerine psikolog hizmeti 
sunulmalıdır. 

• Toplu ulaşımda kalite ölçüm sistemi 
kurulmalıdır. 

• Taksi şoförleri şoför kartı alırken MEB ve 
üniversiteler nezdinde eğitimden geçmelidir.



72 73

• Şoförlerin kontrolü  şoför kartından 
yapılmalıdır.

• Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 
İstanbul Taksiciler Odasına veri 
görüntüleme imkânı sağlamalıdır.

Denetime Yönelik  
Çözüm Önerileri:

DEĞERLENDİRME

Yuvarlak masa çalışmalarının ardından masa katılımcıları ikinci 
oturumda kürsüde söz alarak taksi-taksi dolmuş taşımacılığına 
ilişkin değerlendirmelerini ve görüşmelerini çalıştayın katılımcıları ile 
paylaşmıştır. Bu konuşmalarda şu başlıklar ve değerlendirmeler öne 
çıkmıştır:

Masa temsilcileri aracılığıyla aktarılan taksicilik mesleği 
sorunlarına bakıldığında, şoför kartı ve bu kartların diğer taksilerde 
kullanılabilmesine ilişkin talepleri ön plana çıkmıştır. Müşteri-şoför 
iletişimini sağlayacak aplikasyonların verimsiz olduğu ve araca 
bağlı olmayan cep telefonu uygulamalarının daha kullanışlı olacağı 
ifade edilirken, gerekli reklam çalışmaları ile verimliliğin artabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca ödeme yöntemlerinde teknolojik gelişmelerin 
takip edilmesi gerekliliği de vurgulanmıştır.  Ekonomik açıdan yapılan 
zammın uygun olduğunun belirtilmesinin ardından her yıl TEFE-TÜFE 
oranında devamlılık sağlanması isteği belirtilmiştir. Konuşmalar 
süresince bahsi geçen bir diğer konu da trafik yoğunluk saatlerine göre 
değişen tarife ücretleridir. 

C segmenti yerli taksilerin ihtiyacı karşılayamadığının vurgulandığı 
konuşmalarda yerlilik şartının kaldırılması ve içinde güvenlik kabini 
olan bir İstanbul taksisi tasarımı talebi dile getirilmiştir. Taksicilerin 
can korkusu yaşadıklarını bu nedenle araçlarda taksiciye yönelik 
güvenlik sistemlerinin sağlanması gerekliliği ve talebi vurgulanmıştır. 
Katılımcıların bir kısmı taksi sayısının arttırılmasını ihale yoluyla 
isterken bir kısmı ise mevcut toplu ulaşım araçlarından dönüşümü 
talep etmiştir.
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2 MASA / 17 KATILIMCI

Şoför ve
Teknolojik
Gelişmeler

Masa No: ŞT1

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

İBB Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik
Komisyonu

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Sürücü Kursları Derneği

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

Vodafone

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve 
Araştırma Derneği

Ticari Araç Çalışanları
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği (ŞÖFDER)

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

İETT Ulaşım Planlama Şefliği

Bekir Çelen

Amine Cansu Kaba

Süreyya Ergün Bozdağ

Ümit Uslu

Rukiye Demirci

Erdem Kaleli

Bülent Kavaklı

 Şakire Şeyda Atar

Müveddet Esentürk Piliç

Recep Kışla



76 77

Masa No: ŞT2

Kurum / Organizasyon Adı SOYADI

Öz Taşıma-İş Taşıma Sendikası 
(Hak-İş)

İstanbul Sürücü Kursları ve
Eğitimcileri Federasyonu

Trafik Güvenliği Uzmanı

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve 
Araştırma Derneği

Taksi Şoförü

Taksi Şoförü

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü

Orhan Demirci

Murat Tekin

Aşır Altınöz

Barış Pulur

Gürkan Osta

Korkut Akkoyunlu

Mehmet Çelik

Şoför ve Teknolojik Gelişmeler ile İlgili Masalardan Elde 
Edilen Veriler 

Şoför ve Teknolojik Gelişmeler konusu ile ilgili 2 farklı masada farklı 
başlıklar etrafında şekillenen tartışma ve değerlendirmeler, tespit 
edilen sorunlar, dile getirilen talepler ve çözüm önerileri olarak bu 
bölümde özetlenmiştir. Masa çalışmalarında şoför ve teknolojik 
gelişmeler konusunda planlama, mevzuat, ekonomi, altyapı ve eğitim 
konularında mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ve eksiklikler ifade 
edilmiş, bu değerlendirmeler Sorunlar ve Talepler başlığı altında 
sıralanmıştır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi adına katılımcılar 
tarafından yapılan çözüm önerilerine ise Çözüm Önerileri başlığında 
yer verilmiştir.

Masa katılımcı listesi, davetli listesi olup ilgilileri tarafından fiili olarak katılım sağlanmamış olabilir.
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Yönetim - Mevzuata 
Yönelik Sorunlar ve 
Talepler:

• İstanbul’da toplu ulaşımın büyük bir bölümü 
lastik tekerlekli araçlarla yapıldığından 
trafikte yer alan toplu ulaşım araçlarının 
sayıları oldukça fazladır ve bu durum trafik 
yoğunluğuna neden olmaktadır.

• İstanbul geneli yoğun bir kara trafiği 
bulunmakta ve bu durum toplu ulaşımı 
çekilmez kılmaktadır.

• Şehir içi ulaşım sorunlarının popülist 
siyasi yaklaşım ile düzenlenmesi, 
gerçek çözümden uzak uygulamaların 
oluşturulmasına neden olmaktadır.

• Taksi çalışma sisteminde yasal olmayan 
kiralama uygulaması sonucu, kalitesiz ve 
düzensiz taksi hizmeti verilmektedir.

• iTaksi yönetiminde tüm paydaşların yer 
almaması pratikte sorunları beraberinde 
getirmektedir. (Esnaf Odaları)

• TUDES yaptırımları birden fazla kurum 
tarafından uygulanmaktadır. (Aynı fiil veya 
eksik belgeden dolayı hem İBB’nin, hem 
emniyetin, hem de esnaf odasının ceza 
kesmesi)

• Ruhsat tarihi geçtiğinde yaptırımlar şoförün 
şahsına uygulanmaktadır.

SORUNLAR VE
TALEPLER

• İstanbul’da taksi şoför havuzu 
oluşturulmalıdır.

• Servis araçlarının mesai bitimiyle eş 
zamanlı anda trafiğe çıkmaları o bölgedeki 
trafiği yoğunlaştırmaktadır.

• Belli saatlerden sonra perakende 
sektörünün boşaltma ve yükleme yapması, 
o bölgelerde trafik sıkışıklığına neden 
olmaktadır.

• iTaksi kamuoyunda yeterince 
bilinmemektedir.

Planlamaya Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

Fiziksel ve Teknik 
Altyapıya Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

• iTaksi sisteminde ücretlendirmenin yapıldığı 
hesap şoför hesabı olması nedeniyle, ruhsat 
sahibinin gerçek kazancını öğrenmemesine 
yol açmaktadır.

• iTaksi sisteminin sadece araç içi cihaza 
bağlı olması gelen çağrıları görmek 
için şoförün araç içinde olmasını 
gerektirmektedir. (Şoför mola esnasında 
araç dışında gelen çağrıyı görememektedir.)

• İSPARK taksi duraklarını, mesai bittikten 
sonra boş kalan durakları değnekçiler 
işletmekte bu durum taksi esnafını sıkıntıya 
sokmaktadır.

• Taksi durak sorunları bulunmaktadır. 
(Durakların sayıca az olması, taksi 
duraklarının planlanması konusunda 
yapılan müracaatlar, durakların 
aplikasyonda yer almaması vb.)

• Eğimli bölgelerde bisiklet kullanımını 
kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır.

• Engelli kullanımına uygun tasarlanan bir 
taksi bulunmadığından engelli vatandaşlar, 
gündelik hayatta işlerini kendi başlarına 
yapamamaktadırlar.

• İyi şoför olmayı özendirecek bir 
uygulamanın olmaması mevcut şoförlerin 
gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Şoförlerin 
ve Yolcuların 
Güvenliğine İlişkin 
Sorunlar ve Talepler:

• Taksi şoförlerinin can güvenliği 
bulunmamaktadır.

• Minibüs şoförlerinin yolcu alma telaşı 
ile hızlı ve agresif araç kullanımı trafiği 
olumsuz etkilemektedir.

• Trafikte sürücüler birbirine saygı 
göstermemektedir, bu durum sürücülerin 
gün boyu ve tüm ortamlarda ruh halini 
etkilemektedir.

Eğitime Yönelik 
Sorunlar ve Talepler:

• Taksi şoför eğitimi çok yetersizdir. Bu 
durumun olumsuz sonuçları bulunmaktadır.

• Motosiklet eğitim alanları 
bulunmamaktadır.
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Yönetim - Mevzuata 
Yönelik Çözüm 
Önerileri:

• iTaksi sisteminde gelirin bilinmesi ve vergi 
kaçırılmaması için ödeme ruhsat sahibinin 
hesabına yapılmalıdır.

• iTaksi yönetiminde alınacak karar esnasında 
tüm paydaşların yer alması gerekmektedir. 
(Esnaf Odaları)

• Taksi sisteminde aracılarının (gayri yasal 
kiralama sistemi) ortadan kalkması 
gerekmektedir. Bu durumda şoförün gelir 
kaygısı ortadan kalkacak, kaliteli hizmet 
artacaktır.

• İstanbul’da toplu ulaşımda deniz 
taşımacılığının payı arttırılmalıdır.

• Kente uygun, halkın ihtiyaçlarına odaklı 
toplu ulaşım sistemleri oluşturulmalı, bunun 
için ilçelerde kent konseyleri kurulmalıdır. 
Halkın fikirleri ön planda olmalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Planlamaya Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• İSPARK görevlilerinin çalışma vardiyalarının 
arttırılması ve kolluk kuvvetlerinin 
denetimlerinin sıklaştırılması durumunda 
değnekçilerin taksi esnafına yaşattıkları 
sıkıntılar azalacaktır.

• Şoför havuzu oluşturularak İstanbul’da 
çalışacak olan taksi şoförlerin denetimi ve 
kalitesi arttırılabilir.

• İstanbul geneli mesai saatlerinin kademeli 
olarak belirlenmesi ile servis araçlarının 
aynı anda trafiğe çıkması engellenir. (Kamu 
kurumları 07:00, eğitim kurumları 08:00 
gibi)

• İstanbul geneli lojistik ana planı yapılmalı ve 
bu planla beraber belli bölgelerde (lojistik 
köyler) belli saatlerde, belli araçlar (şehrin 
yakınına konumlanmış lojistik merkezlere 
büyük hacimli araçlar şehir içinde küçük 
hacimli araçlar) kullanılarak yükleme-
boşaltma işlemleri yapılmalıdır.

• iTaksi tanıtımı etkin bir şekilde yapılmalıdır.

• Kurallara uyan şoförlere ödüllendirme 
sistemi getirilmelidir.

• İstanbul geneli raylı sistemler arttırılarak 
lastik tekerlekli araçların sayıları azaltılmalı 
ya da çeperlerde kullanılmalıdır.

• Taksi duraklarının arttırılması, taksi durak 
müracaatlarını ivedilikle cevaplanması, 
iTaksi aplikasyonunda durak yerlerinin 
görüntülenmesi, belirli bölgelerde kısa 
bekleme için taksi durak yerlerinin 
belirlenmesi gibi uygulamaların yapılması 
gerekmektedir.

• Taksi durakları belli taksi sayısına 
ulaştığında engelli kullanımına uygun bir 
taksi bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. 
(10 taksisi bulunan taksi durağında 1 
adet engelli kullanımına uygun taksinin 
bulunması gibi.)

• Sürücü ile yolcu arasına cam kabin 
konulmalı, sürücüler güvenlik eğitiminden 
geçirilmelidir.

• İETT Otobüslerinde, eğimin yüksek olduğu 
rotalarda bisiklet aparatı takılması 
ve şoförlerin bu konuda eğitilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca raylı sistemlerde 
bisikletler için yer ayrılmalıdır.

Eğitime Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 
alırken ilk yardım, iletişim, diksiyon, şehir 
bilgisi, yabancı dil, trafik güvenliği vs. 
eğitimlerinden geçilmesi, aynı zamanda 
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer 
alan Trafikte Adabı Muaşeret Eğitimi’nin 
sürücülere verilmesi gerekmektedir.

• Yerel yönetimler motosiklet eğitim alanları 
tahsis etmelidir.

• Sürücülere empati seminerleri verilmelidir.

Denetime Yönelik  
Çözüm Önerileri:

• Kamu tarafından kesilen cezalar aynı 
zamanda esnaf odaları veya başka 
kurumlar tarafından kesilmemelidir.

• Ruhsat süresi dolan araçlara kesilen cezalar 
plaka sahibine kesilmelidir.
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DEĞERLENDİRME

Yuvarlak Masa Çalışmalarının ardından masa katılımcıları ikinci 
oturumda kürsüde söz alarak şoförler ve teknolojik gelişmeler 
konularına ilişkin değerlendirmelerini ve görüşmelerini çalıştayın 
katılımcıları ile paylaşmıştır. Bu konuşmalarda şu başlıklar ve 
değerlendirmeler öne çıkmıştır. 

Şoförlük mesleğinin daha iyi hizmet sunabilmesi için seçeneklerin 
tartışıldığı masalarda şoför güvenliği, teknolojik gelişmeler ve 
denetim mekanizması sorunları dile getirilmiştir. 

Şoför-yolcu entegrasyonunun sağlanması konusunda kritik bir 
noktada yer alan teknolojik gelişmeler ele alındığında, iTaksi 
uygulamasının halihazırda kullanılabilir olmadığı ifade edilmiştir. Araç 
içerisinde bulunan bir cihazdan ziyade mobil olarak taşınabilen bir 
aplikasyonun şoförü araca bağımlı hale getirmemesi açısından daha 
verimli olacağı ifade edilmiştir.

Güvenlik konusunda geçmişte yaşanmış olaylara vurgu yapılarak; 
güvenlik endişesi içerisindeyken müşteri memnuniyetinin 
sağlanamamasının doğal bir sonuç olduğu belirtilmiştir. Bu 
bağlamda araç içi kabin uygulamalarının hayata geçirilmesinin 
önceliklendirmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca İSPARK 
noktalarında güvenlik denetimlerinin daha sıkı tutulması talebi 
iletilmiştir.

Katılımcılar, son olarak TUDES’e ilişkin 25 Eylül 2019 tarihinde yapılan 
Alt Komisyon Toplantısında alınan kararların UKOME’ye gönderilmesi 
gerektiğini bildirmiştir.
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Sonuç ve
Değerlendirme
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Lastik Tekerlekli Ulaşım Çalıştayında 23 masadan çıkan sonuçların 
konularına göre dağılımı yapılmış, mevcut sorunlar ile çözüm önerileri 
sınıflandırılmıştır. Tüm bu talep ve öneriler dikkate alındığında 
kurumsal çalışmalara yön verecek stratejiler aşağıda yer almaktadır.
 

Toplu ulaşım sisteminin birden fazla otorite ile parçalı bir karar 
alma sürecine tabi olması nedeniyle sorunları tanımlama, ortadan 
kaldırma ve sonrası için iyileştirme süreçlerini aksatmaktadır. Bu 
sebeple tüm toplu ulaşım sistemleri tek bir otoritenin uzun, orta 
ve kısa vadeli entegre planları kapsamında düzenlenmelidir.

Özel araç kullanımının azalması, toplu ulaşımın tercih edilmesi 
ve dolaylı olarak hareketliliğin artması, toplu ulaşımdaki planlı ve 
entegre bir yapı ile sağlanabilir. Bu entegrasyon; hat, güzergâh, 
ücret, zaman, sefer ve bilgilendirme adımlarından oluşur. Bu 
sebeple öncelikle; 

∙ Minibüslerin toplu ulaşım sisteminde besleyici ara 
ulaşım aracı olarak  kullanılmasının sağlanması için ücret 
entegrasyonun yapılması (validatör  takılması) gerekmektedir. 
∙ Minibüslerin zaman ve sefer aralıkları diğer toplu ulaşım 
sistemleri ile uyumlandırılarak şeffaf hale getirilmelidir. 
∙ Minibüsleri de içeren toplu ulaşım durakları 
yaygınlaştırılmalıdır. 
∙ Lastik tekerlekli toplu ulaşım araçları bir bütün olarak ele 
alınmalı, yolcu yoğunluğuna göre zaman ve sefer tarifeleri 
entegre hale getirilmelidir. Yolcu yoğunluğunun olmadığı 
zamanlarda otobüs hattı olarak planlanmış bölgede daha 
düşük kapasiteli araçlarla (minibüsler) sefer yapılabilir. 
∙ Sistemsel bütünlük için entegre bilgilendirme kullanılmalıdır. 
Örneğin; sisten dolayı deniz araçlarının sefer yapmadığı, 
otobüs ve minibüslerdeki elektronik bilgilendirme panoları ile 
duyurulabilir. 
∙ Toplu ulaşımdaki araç tipine göre bile değişebilen 
ücretlendirme farklılıkları kullanıcı için sorun oluşturmaktadır. 
Ana (taşıyıcı) toplu ulaşım sistemlerinde mesafe bazlı, ara 
(besleyici) toplu ulaşım sistemlerinde ise kullanım bazlı  
ücretlendirme yapılabilir. 
∙ Otobüslerdeki farklı operatörlerin (ÖHO, İETT Otobüsleri, 
İstanbul Otobüs A.Ş. Otobüsleri) tek elden (İETT) işletiminin 
sağlaması gerekmektedir.

Toplu ulaşımdaki taşımacı ve şoförlere mesleki bilgilendirmeye 
yönelik eğitimler ve sonrasındaki sertifikasyon çalışmaları tek 
elden yapılmalıdır. Bu kurum İBB’nin ilgili birimlerini de içeren 
Ulaşım Akademisi kapsamında yer alabilir. 

1.

2.

3.

Entegre toplu ulaşım sistemlerinin taksi kullanımını da arttırdığı 
bilinmektedir. İstanbul’da nüfus başına düşen taksi sayısının dünya 
şehirleriyle kıyaslandığında çok yetersiz kaldığı, bu yetersizlik 
yüzünden gayri yasal taşımacılıkların arttığı, var olan taksilere 
erişimde ise çeşitli sorunların yaşandığı bilinmektedir. Bu sebeple; 

∙ Taksi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
Bu çalışmaların başında yeni taksi arzları ve çeşitli modlardaki 
ihtiyaç fazlası araçların taksiye dönüşümleri gelebilir. 
∙ iTaksi uygulamasının yaygınlaştırılması ve serbest piyasa 
ekonomisi tarafından şekillendirilecek benzer uygulamaların 
önünün açılması gerekmektedir.
∙ Taksi durakları arttırılarak iTaksi ve benzer aplikasyonların 
durak ilişkisi  kurulmalıdır. 
∙ Tüm taksiler taksi duraklarına bağlanmalıdır. Taksi durakları 
profesyonel şirketler tarafından işletilerek şoförlerin sosyal 
güvenceleri ve ücretleri bu şirketler tarafından ödenebilir. 
∙ Taksi sisteminde aracıların ve gayri yasal kiralama sisteminin 
ortadan kalkması gerekmektedir. Bu da İBB’nin içinde yer 
alacağı bir kiralama sistemi ile uzun vadede sağlanabilir. 

Merkezi ve yerel yönetimlerin oluşturacağı komisyonlar tarafından 
kademeli mesai uygulamasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
Böylece günün büyük bir bölümünde park sorunu yaşayarak 
ihtiyaç fazlası konumda olan servislere çözüm bulunabilir. 

Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nin (TUDES) 
hayata geçtiği günden itibaren toplu ulaşım araçlarında 
güzergâh kullanım belgesi ve çalışma ruhsatı taleplerinin ciddi 
oranda yükseldiği tespit edilmiştir. Bu sistemin tüm toplu  ulaşım 
araçlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, alt komisyonu 
yapılan revize taleplerinin bir an önce hayata geçirilmesi, 
yaptırımların tek elden ve etkin yapılması gerekmektedir.

4.

5.

6
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Kapanış
Konuşmaları
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Değerli dostlar, sektörün kıymetli temsilcileri,

Bizim için çok kıymetlisiniz. Burada gördüğünüz topluluk 12 milyon kişi 
ile temas ediyor şehirde dolaşırken. O bakımdan bizim için gerçekten 
burada bulunmanız ve zaman ayırıp buraya gelmeniz çok önemli. Biz 
daha çok sizlerin konuşmasını istedik, sizleri dinleyip notlarımızı aldık. 
Bunları mümkün olduğunca yerine getirmek için uğraşıyoruz. Burada 
farklı şeyler her bir ulaşım modunun minibüslerin, otobüslerin, 
servislerin, şoför ve teknolojinin, taksilerin sorunları var. Bu konularda 
notlarımızı aldık, ben konuşmamda farklı bir husustan bahsetmek 
istiyorum. 

Biz zaman zaman hepinizle ayrı ayrı bir araya geliyoruz. Ben bu 
toplantıyı belirli açılardan çok önemli görüyorum. Tahmin ediyorum ilk 
defa taşımacılık yapan farklı sektörler bir araya geldi ve birbirlerinin 
sorunlarını dinledi. Bu açıdan gerçekten çok önemli. Şunun için çok  
önemli, ne yazık ki burada bir pasta var, ulaşım pastası var. Bu ulaşım 
pastasını farklı sektörler paylaşıyor. Dikkat ederseniz, her bir sektör 
kendi açısından olaya bakıyor ve ben bu pastadan daha fazla nasıl 
pay kaparım diye düşünüyor. Aslında sorun burada. Ben bu pastadan 
nasıl pay kaparım yerine bu pastayı birlikten nasıl büyütürüz diye 
düşünmek lazım. O yüzden bu toplantıyı organize ettik. Sizleri bir 
araya getirmeyi istedik ki birbirinizin sorunlarını dinleyin, biraz da 
karşı tarafın nasıl sorunları var nasıl problemleri var bunları hep 
birlikte konuşalım. 

Herkeste bir korku var açıkçası. Dikkat ederseniz konuşmaların 
tüme yakınında yolcu azalması endişesi dile getirildi. 9+1’lere ruhsat 
verirseniz bizim yolcumuz azalacak ya da minibüsler dönüşürse 
bizim yolcumuz azalacak gibi endişeler taşıyorsunuz. Bu açıdan çok 
haklısınız, ama burada bizim aslında pastamız olması gerekenden 
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çok küçük. Ulaşım planlamasında yolculuk-hareketlilik oranı ya da 
İngilizce deyimiyle Trip-Rate kavramı vardır. Bu kavram bir şehirde 
kişi başına düşen ortalama yolculuk sayısını ifade eder. Ne yazık 
ki bizim İstanbul’umuzda yolculuk sayımız uzun yıllardan beri kişi 
başına 1 düzeyinde. Yani İstanbul’da 16 milyon kişi varsa, günde 16 
milyon araçlı yolculuk yapılıyor. Biraz batıya gittiğinizde, bu sayı 
2,5’a kadar çıkıyor. Bunun nedeni nedir? Ulaşım planlaması yaparken 
biz yolculukları dört kategoriye ayırırız: Ev-iş yolculukları, ev-okul 
yolculukları, ev-diğer yolculuklar (yani evden başka destinasyonlara, 
alışveriş, eğlence, rekreasyon gibi yolculuklar) ya da ev bazlı olmayan 
yolcuklar. Diyelim ki işinizden çıktınız, arkadaşınızla buluşmaya 
gittiniz ya da sinemaya gittiniz. Batı ülkelerinde bu kişi başına 
yolculukların birden fazla olmasının nedeni aslında ev-iş-okul 
yolculukların dışındaki yolculukların fazla olması. Bunun da nedeni 
ulaştırma sistemlerinin entegre olarak birbirini destekler şekilde 
çalışması. Hepimizin başına gelmiştir. Pazar günü bir yere gitmek 
istediğinizde bu saatte oraya gidersek trafikte kalırız düşüncesiyle 
evden çıkmazsınız ya da yürüme mesafesindeki bir yere gitmeyi 
tercih edersiniz. Dolayısıyla bizim bu ulaşım sistemimiz, ya da çok 
açık konuşacağım, sizlerin arasındaki kavga, bu entegrasyonu biraz 
engelliyor gibi. Bizim amacımız bu entegrasyonu sağlayarak pastayı 
büyütmek. Dolayısıyla biz bu pastadan nasıl pay alırız yerine, umarım 
bundan sonra hep birlikte oturur, biz bu pastayı nasıl büyütürüz diye 
düşünürüz. Bu pasta büyüdüğü zaman herkes çok daha fazla pay 
alacak. 

Bizim planlama yapmaya çalıştığımız zaman, minibüslerden örnek 
vereyim, 500.000 lira plakası eden minibüs hatlarının yanında plakası 
3500 lira eden minibüs hatları da var. Bu çelişki tüm sistemlerde 
benzer şekilde var. Baktığınız zaman bazı otobüs hatlarının fiyatı 
çok yüksek iken bazı otobüs hatlarının fiyatı ise oldukça düşük. 
Dolayısıyla bu düzenlemeyi yapmaya çalıştığımız zaman çok doğal 
olarak kendi plaka bedelleri yüksek olan arkadaşlarımız buna 
direniyorlar. Ama burada yanlış politikaların da bir sonucu var. Mesela 
sübvansiyon sisteminin sürdürülebilir olduğuna kesinlikle inanmıyoruz. 
Bu sistemde şehir merkezinde olan ve kısa güzergâhlarda çalışan 
hatların yolcuları çok yoğun. Örneğin, ben toplu taşımayı çok 
kullanırım gerçekten. Hem taksiyi, hem otobüsü, hem minibüsü 
kullanırım ve gözlemlerim de aynı zamanda. DT1 diye bir hat vardır 
Ortaköy’den çalışır, DT2 de karşı güzergâhtan ring yapar. DT1 hattına 
ben Ortaköy’den biniyorum ve inceliyorum. Görüyorum ki, Ortaköy 
Dereboyu’nda binen sahilde iniyor, sahilde binen Beşiktaş’ta iniyor. 
Beşiktaş’ta binen Taksim’de iniyor. Taksim’den binen Şişli’de iniyor. 
Şişli’de binen Mecidiyeköy’de iniyor. Böyle dönüyor. Otobüs tıklım 
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tıklım. Biz sübvansiyon sistemi adı altında her bir binen yolcu için bu 
hatta ayrıca para ödüyoruz, ama uzun bi hatta çalışan başka bir 
otobüste, bunun belki beşte biri kadar yolcu var ve bu araç 5 katı 
kilometre yapıyor. O araç beşte bir yolcu oranında bir şey ödüyor. 
Aslında bu adaletsizlik. Hepimizin parasının kalabalık hatlara 
devredilmesi anlamına geliyor, dolayısıyla burada bir düzenleme 
yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeyi de biz köşemize çekilerek, böyle 
oldu diyerek değil de, sizlerin de düşüncesi ve onayını alarak yapmak 
istiyoruz. Bu düzenlemenin sonunda hatların optimizasyonu da 
gündeme gelecek. 

Metroların artacağı kesin. Şu anda 233 km’lik bir metro hattımız var, 
yaklaşık 200 km’lik metro hattı da inşa edilmek üzere, inşaatı devam 
ediyor. Metroların taşıdığı yolcu sayısı da yaklaşık 2 milyon civarında. 
Dolayısıyla öbür metro hatları da tamamlandığı zaman, çok kaba 
bir hesapla 2 milyon yolcu daha metro hatlarına gidecek. Burada 
yapılması gereken, biraz önce anlattığım entegrasyonu kurup, 
toplam yolcu sayısını azaltmak. Bunun yolu da bütün literatürde 
tektir. Ana metro hattının saatteki kapasitesi yaklaşık 80.000 kişidir. 
Bunu besleyen otobüsleri bunları besleyen hat olarak düzenlemek 
gerekmektedir. Minibüsler de yine bu otobüs hatlarını besleyen 
hatlar olarak düzenlenmelidir. Yolu budur. Böyle olduğu zaman bizim 
ölü kilometre dediğimiz boş yolcuyla yapacağımız kilometreler de 
azalacak. 

Minibüs sorunlarının altında uzun güzergâhlarda minibüs yerine 
otobüs kullanılması vardı. Aslında bizim ulaşım planlaması olarak 
söylediğimiz şeyi, sizler burada zaten dile getirmişsiniz. Dolayısıyla 
her bir hattın kendi güzergâhında ve kendi yolcusu kapasitesinde 
çalışması durumunda maliyetler de azalacak. Her bir otobüsün 
birim maliyeti, yolcu başına düşen maliyeti de azalacak, efektif 
taşımacılık dediğimiz de budur. Dolayısıyla bizim hep birlikte oturup, 
bu planlamayı nasıl yapmamız ve birbirimizle yarışır değil, birbirimizi 
destekler şekilde bir düzenlemeye gitmemiz gerekiyor. Umarım 
bunu başarırız. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Buradaki 
konuşmalardan her ne kadar konuşmalar sektör bazında olsa da, 
toplum faydayı maksimize edici sinyaller de aldım. Dolayısıyla ben 
umutsuz değilim. 

Taksilere bakarsak, güvenlik sorunu elbette çok önemli. O konuda 
çalışmalarımız var. İstanbul’a özel bir taksi geliştirmek için 
girişimlerimiz var. Dediğinizde çok haklısınız, güvenlik çok önemli. 
Bir kişinin canının yanması bizim geceleri uykumuzu kaçırıyor, 
dolayısıyla güvenlik konusunda İstanbul’a özel bir taksi geliştirmek 
için uğraşıyoruz. Turkuaz taksilerin sarı taksiye geçme istekleri 

var, bu isteklerine sıcak bakıyoruz. Şehirlerde C sınıfı taksilerin 
belli markalara mahkum olma konusu var, o konunun üzerinde 
çalışıyoruz. Sorunların farkındayız. Durakların ve taksi sayısının 
azlığının farkındayız. Korsan taksilerin farkındayız. TUDES’in revize 
edilmesi gerektiğine inanıyoruz. O konuda hiç endişeniz olmasın. 
Minibüslerde elektronik sisteme geçmeyi biz de istiyoruz. Hem sizin 
işinizi kolaylaştıracak, hem de hakkaniyetli bir dağılım sağlamak 
için bu uygulamayı önemli buluyoruz. Minibüs duraklarındaki son 
duraklardaki olanakların artırılması, gerek lavabo tuvalet, gerekse 
yeme-içme ünitelerinin sağlanması konusunda biz de elimizden 
ne gelirse yapmaya hazırız. Minibüslerin belirli duraklarının olması 
konusunda sizlerin de yardımıyla yol alacağımızı düşünüyorum. 
Minibüslerin de otobüsler gibi belirli duraklarda durup, bunları 
birbirleriyle entegre edecek şekilde durmaları için düzenlemeler 
gerektiğine inanıyoruz. Kamera sorunu çok fazla karşımıza geliyor. 
Eskiyen ve yıpranan kameraların yenilenmesinde ücret sorunu,  
bozuk kameralar ile ilgili şikâyetler önümüze geliyor. O konuda bazı 
çalışmalarımız var. Şoförlerin eğitimi bizim için çok önemli. 

Servislere gelince, servislerde park sorunu önemli bir sorun. Genellikle 
şehir merkezlerindeki işyerlerine hizmet veriyor servislerimiz. 
Şehir merkezleri, trafiğin çok yoğun olduğu, yolların dar olduğu, 
yol kapasitelerinin başka araçlar tarafından çok kullanıldığı yerler. 
Servislerin park etme sorununu da oldukça önemli bir sorun olarak 
görüyoruz. Servislerin sözleşmesi konusunda da çalışmalarımız var. 
Kademeli mesai saatleri talebi dillendirildi, o konuda fazla yapacak 
bir şeyimiz yok ne yazık ki. Ama servisçilerin UKOME’de temsil 
edilmesi meclisin konularından biri. İstanbul genelinde sayısal olarak 
baktığımızda 68.000 servisimiz var. 

Bu konuların ve sorunların hepsini çok önemsiyoruz ve önce 
de söylediğim gibi pastayı büyütmeye çalışıyoruz. Bu pastayı 
büyüttüğümüz zaman bütün sektörler kazanacak. Önce de 
söylediğim gibi bütün sektör temsilcilerini ve farklı ulaşım modlarını 
biz hep tek tek dinlemeye alışmıştık. Burada sizi bir arada görmek 
bizi çok mutlu etti. Bir arada çok daha iyi işler yapabileceğimizi 
düşünüyorum. Bu pastayı hep birlikte büyütebileceğimizi ve 
İstanbul’a çok daha iyi bir şekilde hizmet edeceğimizi düşünüyorum. 
Geldiğiniz için gönülden çok teşekkürler. 
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EKREM İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Değerli arkadaşlar,

Bugün aslında bizim için de oldukça yoğun bir gün. Yılın son meclisini 
yaptık. İnşallah 2020 için her kuruşunun karşılığını vereceğimiz 
ve gerçekten her kuruşunu 16 milyon insan için harcayacağımız, 
öncelikleri bizim insanımız olan, bu şehrin ihtiyacı olan ailelere dönük 
olan bir yönetim gerçekleştireceğimiz bütçemizi mecliste bugün 
gerçekleştirdik. İnşallah 2020 bütçemiz İstanbul’umuza hayırlı uğurlu 
olsun.

Değerli dostlar, 

Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız ve ilgili arkadaşları 
ile güzel bir çalışma gerçekleştirdiniz. Kutluyorum öncelikle. Burası 
ortak akıl sürecinin en etkin bir şekilde işletilmesine bir örnek. 
Sizlere bu buluşmalara sadece başlangıçta yapılan, sonrasında 
azalacak ya da yok sayılacak etkinlikler olarak yaklaştığımızı asla 
zihninizden geçirmemeniz gerektiğini her buluşmamızda söylüyorum. 
Ulaşım İstanbul’un en önemli konularından birisi ve bu konunun 
da ortakları sizlersiniz. Dolayısıyla burada konuştuğunuz konular 
ve bundan sonra oluşacak her problemde ya da gündemde sizin 
görüşlerinize başvuracağımızı seçimden önce söz vermiştik. Şimdi 
de bunu yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 
Bundan hiç kaygınız kuşkunuz olmasın. Belediye sizler ve bu sektörün 
temsilcileri ile tartışarak toplumun çıkarını ve hizmet kalitesini de 
yakalayarak ortak akıl oluşturup ona göre kararlar alacak. Çokça 
notlar aldı arkadaşlarım. Sizleri dinlediler, biliyorum. Mesleki ve 
yeterlilik eğitiminden elektronik ücret toplamaya bazı notları 
arkadaşlarım bana ilettiler. Baktığımda gerçekten ciddi konular var. 
Atıl araç sorunundan durak sorununa, TUDES’in revize edilmesinden 
İSPARK’a, birçok konuda konuşma yapıldı. Aldığım bilgiye göre 5 

konuda 75 başlıkta toplanan hususlar her biriniz tarafından elden 
geçirildi. Bu çok değerli bir iş. Dolayısıyla pek çok sorun, öneri, proje, 
düşünce burada tarafımıza sunuldu. Tüm bu başlıkların gereklerini 
arkadaşlarım ortaya koyacaklar. Göreceksiniz biz de hızlıca yol 
alacağız. 

Değerli arkadaşlar,

80’li yıllarda başlanan metro çalışmaları ile bugüne geldiğimizde 
25 yılı aşkın sürede ne yazık ki yılda 8-9 km metro ve raylı sistem 
üretilmiştir. O nedenle dünyadaki bizim çapımızdaki metropollerin 
tam tersine İstanbul’da ulaşım 75% oranında yer üstü lastik 
tekerlekli araçlarla sağlanıyor. Bir şehre baktığınızda, bu yöntem 
doğru ve sürdürülebilir bir iş değil. Biz hem bugünleri, hem de 5,10, 
20 yıl sonrasını konuşacağız, Burada dünyanın nasıl değiştiğini, 
hangi sektörün nereden nereye geldiğini çok iyi bilen çok tecrübeli 
büyüklerimiz var. Dolayısıyla 30-40 yıl önceki taşımacılık ile bugünkü 
tartışmanın aynı olmadığını biliyoruz. 30 yıl sonra da hiç aynı 
olmayacak, ulaşım bambaşka bir yere gidecek. Şu anki ulaşım 
hizmetlerinin yenilikçi çok fazla işe ve fikre ihtiyacı var. Bu bakımdan 
yer üstü ulaşımı, Şehir Hatları, İETT, otobüs, banliyö ve sizlerin 
yönetimindeki halk otobüsleri, taksiler, minibüsler, servis araçları gibi 
ulaşım sektörlerinin hepsini yan yana dizdiğinizde aslında ciddi bir filo 
diyebileceğimiz ulaşımı gerçekleştiriyoruz. 1000’den fazla güzergâhta 
6500 minibüs 3 milyon günlük yolculuk gerçekleştirirken, metrobüs 
ve otobüslerimizle 3000 araca sahip İETT 2,2 milyon günlük yolculuk 
gerçekleştiriyor. 2000 kadar özel halk otobüsü ile 2 milyon, 1000 
araçlık filosu ile Otobüs A.Ş. 1 milyon yolcu, yine 70 bin servis aracı ile 
servislerimiz 3 milyon yolcu, 17500 taksiyle de günde 1,3 milyon yolcu 
taşınıyor. Dolayısıyla bu büyük ve devasa sayıların geleceğe nasıl 
taşınması konusunda beraber kararlar alacağız. TUDES konusunda 
şikâyetlerin olduğunu biliyorum, bu konu bizim de gündemimizde. 
Bu sistem taşımacı ve şoförlerin hizmet kalitesi verilerinin toplamda 
analiz edildiği emniyet, jandarma, meslek odaları, zabıta gibi 
birçok paydaşı var. TUDES’in STK’larla paylaşılan bir sistem olması 
gerektiğini ve elden geçirilip rehabilite edilmesi gerektiğini biliyoruz. 
Bunların hepsini düzenleyeceğiz, düzelteceğiz. Bizim işimiz hizmette. 
Dolayısıyla bu süreçler gerçek işler. Herkes emeğinin karşılığını almak 
istiyor. Vatandaş da güvenli seyahat etmek istiyor. Şehir de bir 
yandan geleceği yakalamak istiyor. Bizim işimiz bu. Burada konuşulan 
konular ve özellikle taramalar ve sağlık taramaları konusu da çok 
önemli. İyi biliyoruz ki bazen bunun kontrolsüzlüğünün yarattığı 
sorunların nerelere vardığını sizler de yaşıyorsunuz ve hepimizi çok 
üzen bir takım olaylara kadar iş varabiliyor. Bunu önlememiz ve bu 
konuda sıkı tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda gerekli adımları 
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atacağız. Özellikle anlık kamera ve GPS takibi gibi birçok konu ile ilgili 
aksaklıkları gideren ve eksikliklerin üzerine giden bir yönetim olacağız. 
Bunu bilmenizi istiyorum.

Bu çalışma bir alt çalışma. Esas büyük çalışmamız olan ulaşım 
çalıştayımız 17-18 Aralık’ta gerçekleşecek. Aslında amacımız 
bütüncül bir çözüm oturtmak ve çözüme kavuşmak, yani entegre 
bir iş oluşturmak. Kendi sektörümü ben nasıl kurtarırım ya da 
kendi derdimi nasıl çözerim bakışının hiç kimseye faydası yok. Bu 
iş bütüncül bir iş. Tek başına taksiciyi kurtarmak ya da otobüsçüyü 
kurtarmak İstanbul’un ulaşım sorununu çözmez ve sizi de kurtarmaz. 
O sorun yarın sizi de bulur ve bizim derdimiz hep birlikte bu işi 
bütüncül düzene oturtmak, İstanbul’u akan bir trafiğe kavuşturmak 
ve kurallara uyan bir sektör ortaya koymak. Bunlar çok önemli 
ve bir işi yapıyorsak lâyıkıyla yapmalıyız. O bakımdan ben şöyle 
düşünüyorum hepimiz dikkatli olursak İstanbul’daki trafiğin akışını 
hızlandırırız. Buradaki bütün paydaşlar yani hepimiz “şu durakta iki 
dakika dursam ne olacak ki?” demese bazı sıkıntıları aşmış oluruz. 
Tam aksine İstanbul’un trafik kurallarına uyan, şehrin adabına uygun 
hareket eden en birinci sırada şoförlerimizin olduğunu söylemek 
istiyoruz. Biz bunu gururla söylemeliyiz, söyleyebilmeliyiz. Bu sizin 
mesleğiniz, itibarınız, işyeriniz, ekmek tekneniz, aslında kutsalınız. 
O bakımdan her aşamasına, her noktasına, temizliğine, titizliğine, 
kurallara uymaya varıncaya kadar takibimiz içinde olması şart. 
Bu bakımdan sevgili dostlar ben gerçekten sizler adına bu hayali 
kuruyorum ve buna erişebileceğimizi düşünüyorum. Sizlerle el ele 
verirsek, kol kola olursak bu sorunları çözeriz.

Son olarak şunu söyleyeyim başka alanlarda çok konunuz var; dönem 
dönem tarife konusu geliyor, dönem dönem bazı zorluklarınız, bazı 
ücretler. Hepsini konuşuyoruz ve bir vicdan, bir anlam yakalamaya 
çalışıyoruz. Bu konuları asla yok saymıyoruz. Dediğim gibi müşterinin 
velinimet olduğunu unutmadan ki bizim müşterimiz 16 milyon 
İstanbullu, onların çıkarlarını koruyarak doğru bir karara varan, 
yatırımlarını ona göre planlayan, birbirine entegre ulaşım sistemlerini 
geliştiren, İstanbul’a yakışan araçlarla yarınlarda bu şehrin daha iyi 
bir çevreye sahip olması konusunda çevreye duyarlı araçları sürecin 
içine katan daha çok yenilikçi işler yapacağız. O bakımdan bütün bu 
işleri yaparken de sizlerin önerileri ve katkılarıyla bizim bir parçamız 
olmanızı çok arzu ediyoruz. Sizlerin hayatlarınızda ekmeğinizi, 
paranızı kazandığınız o güzel ortamlarınızda başarılar diliyorum. Size 
kazasız, sıkıntısız bir iş yaşamı diliyorum. 

Aynı zamanda bu şehrin yarınlarda 25 milyon turiste koşan dünyanın 
en önemli merkezlerinden biri olacağı, çekim kuvveti en yüksek 

kentlerinden biri olduğunu göreceğimiz anlara doğru yol alırken 
sizlerin de bu süreçte gurur duyduğumuz birer paydaş olduğunu 
bilerek yol yürüyeceğiz. Hepinizi çok sevdiğimi, saygı duyduğumu 
ve hepinizle ortak yol yürümek istediğimi belirtmek istiyorum. 
Toplantınız başarıyla geçmiştir. 17-18 Aralık’taki toplantılarınızda 
ve daha sektörel bazlı güzel toplantılarda buluşmak üzere hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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